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Remissyttrande avseende EU:s nya tågpassagerarförordning (Ds 

2022:23) 

 

DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar 

vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir 

utestängda. Utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och hållbarhetsmålen i agenda 2030. Det är 

utifrån dessa perspektiv vi framför våra synpunkter på utredningen. 

 
DHR:s synpunkter om tågpassagerarförordningen 

DHR lämnar inte synpunkter på specifika förslag i detta avseende, utan väljer att i 

detta sammanhang lämna generella medskick.  

DHR förordar allt som förbättrar tillgänglighet och användbarhet till kollektivtrafiken 

för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi anser att denna förordning tar 

ytterligare ett steg i rätt riktning, med hänvisning till exempelvis bättre reglering av 

handhavandet av hjälpmedel.  

DHR ställer sig dock tveksamma till att undanta järnvägstrafik för turiständamål. I 
detta avseende behöver en noggrann analys göras av hur tillgängligheten och 

användbarheten till dessa turistmål påverkas för att personer med nedsatt 

rörelseförmåga ska kunna nyttja dem på lika villkor som andra om undantag görs.  

Enligt DHR finns överlag ett behov av att se över de delar som rör ledsagning och 

ersättningstrafik. Ledsagning är idag inte ett helt fungerande system, både i det 

långväga tågresandet som i pendeltågstrafiken. För många personer med nedsatt 

rörelseförmåga är ledsagning en avgörande faktor för resande med tåg. 

Ersättningstrafiken är i många fall inte tillgänglig och användbar, utan särlösningar 
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används för att tillgodose behov som personer med nedsatt rörelseförmåga kan ha 

vid trafikstörningar. Detta gör att alla typer av avbrott i trafiken som påverkar 

resenären får än större konsekvenser för resenärer med nedsatt rörelseförmåga. 

 

---- 

Beslut om detta yttrande har tagits av förbundsordförande Åsa Strahlemo. 

Yttrandet har beretts av rättighetspolitisk samordnare Karolina Celinska. 
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