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Medborgarförslag om att tillåta elrullstol vid färdtjänstresa
Ledamöter i styrelsen för Ale Permobilklubb har lämnat in ett medborgarförslag om att Ale
kommun ska tillåta att eldrivna rullstolar kan medtas vid färdtjänstresor.
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2016, § 118, återremitterat ärendet för att den juridiska
aspekten kring möjligheten att lägga följande tilläggsförslag i ärendet ska utredas: ”Förskrivna
förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna rullstolar, som behövs vid resmålet ska få tas med vid
färdtjänstresor utan begränsningar i antal resor eller högre avgift.”
Kommunjuristen har i en PM 2016-12-06 avgivit ett utlåtande i frågan. Han har däri gjort
bedömningen att det i återremissen angivna yrkandet/förslaget får framställas vid
kommunfullmäktiges överläggning i ärendet, om kommunallagens regler om beredning och
kungörelse iakttas samt ett nytt ärende inte väcks.
Han har med de oklarheter och svårbedömda gränsdragningar som redogörs för i promemorian
gjort följande bedömning i fråga om beredning, kungörelse eller väckande av ett nytt ärende. Den
del av det i återremissen angivna yrkandet/förslaget som avser ”utan begränsning till antalet
färdtjänstresor” får anses vara ett tillåtet yrkande i ärendet. Den del av det i återremissen angivna
yrkandet/förslaget som avser ”utan högre avgift” får anses vara ett i ärendet otillåtet förslag som
väcker ett nytt ärende.
Kommunstyrelsen har den 3 maj 2016, § 100, bland annat antagit riktlinjer för färdtjänst i Ale
kommun. De antagna riktlinjerna innebär att det införs en rätt att ta med förflyttningshjälpmedel,
även om de innehåller begränsningar i antalet resor under ett år. Vid kommunstyrelsens
sammanträde avslogs ett yrkande om att förskrivna förflyttningshjälpmedel, till exempel eldrivna
rullstolar, som behövs vid resmålet ska få tas med vid färdtjänstresor utan begränsningar i antal
resor eller högre avgift.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat i och med de av kommunstyrelsen antagna riktlinjerna.
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