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Svar på medborgarförslag om ändrade
färdtjänstbestämmelser gällande medtagande av
eldrivna rullstolar vid färdtjänstresor
Ärendet
Ledamöter i styrelsen för Ale Permobilklubb har lämnat in ett medborgarförslag
om att Ale kommun ska tillåta att eldrivna rullstolar kan medtas vid
färdtjänstresor.
Förvaltningen bedömer att frågan om eldrivna rullstolar vid färdtjänstresa utreds
och besvaras i och med arbetet med nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.
I arbetet har en kartläggning gjorts av hur flertalet av de närmaste kommunerna
hanterar elrullstolar vid färdtjänstresa. Kartläggningen och Permobilklubbens
önskemål har tillsammans med synpunkter från rådet för funktionshinder,
pensionärsrådet och Västtrafik vägts in inför förslag till beslut för riktlinjer för
färdtjänst.
Förvaltningen hänvisar till beslutet om riktlinjer för färdtjänst.
Beslutsunderlag
·
·
·
·

Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-16 § 86
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 § 103
Tjänsteutlåtande, 2016-04-07
Medborgarförslag, Åke Johansson, Bo Arnesson och Kent Jensen
2015-05-13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar 2016-05-16 § 86 att bordlägga ärendet.
Yrkande
Under dagens möte yrkar Björn Norberg (S) att ärendet återremitteras med
motiveringen att den juridiska aspekten kring möjligheten att lägga följande
tilläggsförslag i ärendet ska utredas:
Föreskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar, som behövs vid resmålet ska
få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i antal resor eller högre avgift.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Björn Norbergs (S) yrkande på återremiss och
om ärendet ska avgöras på dagens möte. Ordförande finner att ärendet ska
återremitteras.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att den
juridiska aspekten kring möjligheten att lägga följande tilläggsförslag i ärendet ska
utredas:
Föreskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar, som behövs vid resmålet ska
få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i antal resor eller högre avgift.
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