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Förvaltningsnamn  
  
 

 
Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från 
Vänsterpartiet – Hur smittsäkra är våra 
sjukresor? 

 
 
I en interpellation från Bengt-Ove Eriksson Vänsterpartiet, ställs frågorna: 

1. Hur följer JLT upp att gällande regler och rekommendationer för smittskydd 
tillämpas av de trafikföretag som anlitas för sjukresor? 

2. Sker våra sjukresor på ett säkert sätt vad avser risk för att bli smittad av 
covid-19?  

3. Har Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö en tillräckligt bra insyn i 
arbetsvillkoren för de chaufförer som ombesörjer sjukresorna? 

 

Sammanfattning och svar  
Länstrafiken har under pandemin följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och haft en nära dialog med regionens smittskyddsläkare.  
 
Exempel på åtgärder:  

• kund över 70 år har rest ensam i fordonet tills vaccination skett,  
• särskilda vaccinationsresor,  
• utskick av flergångsvisir, munskydd och desinfektionsmedel till alla 

förare.  
• erbjuder föraren munskydd till kund.  
• det finns även särskilda covidfordon för misstänkt alternativt konstaterad 

smittad kund. 
 

Länstrafiken upplever att trafikföretagen har agerat utifrån eget arbetsmiljöarbete 
och ett bevis på detta är mycket få inställa fordonspass. Trafikföretagen har 
tillsammans cirka 700 förare och endast ett fåtal rapporter har inkommit där kund 
har upplevt en otrygg resa på grund av förarens agerande och det har i så fall 
tagits upp med berört trafikföretag. Länstrafiken har även arbetat med information 
till förarna via trafikföretagen, med omtanke om förare och kund. 
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Med tanke på antalet resor som sker inom Serviceresor, över 2 200 dagligen, har 
det varit mycket få fall av smittspårning för förare och kund.  
 
Resandet har under den senare delen av pandemin varit på en relativt hög nivå och 
det har inte varit ett alternativ att erbjuda ensamåkning för samtliga kunder.  
Pandemin är inte över än och arbetet med en trygg och säker resa fortsätter - allt 
med omtanke om varandra. 
 
 
 
 
 
Marcus Eskdahl 
Ordförande nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
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