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Trafiknämndens färdtjänstutskott: Revidering 
av arbetsordning och val av ledamöter 2020 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden fastställer reviderad arbetsordning för färdtjänstutskottet enligt 
bilaga 1 till trafikkontorets tjänstutlåtande. 

2. Trafiknämnden utser en ordförande och fyra ledamöter till färdtjänstutskottet för 
2020. 

Sammanfattning 
I ärendet föreslås trafiknämnden revidera färdtjänstutskottets nuvarande arbetsordning, 
samt utse ordförande och ledamöter för 2020.  

Färdtjänstutskottet består enligt beslutad arbetsordning av en ordförande och fyra 
ledamöter. Trafiknämnden fastställde nuvarande arbetsordning och mandat för 
trafiknämndens färdtjänstutskott 2017-06-21, § 187.  

De föreslagna revideringarna är en del i kontorets arbete med att utveckla ärendeberedningen 
till nämnd och utskott. Genom att utskottens arbetsordningar blir samstämmiga i frågor 
gällande formalia och ärendeberedning skapas bättre förutsättningar för en effektiv 
administration. Därtill medför en ny beredningsmodell att information i frågor inom utskottets 
uppdrag tydligare riktas till utskottets sammanträden, istället för beredningsmöten inför, med 
syftet att säkra en likvärdig tillgång till information för alla ledamöter i utskottet. 
Revideringarna innebär inte några ändringar i uppdrag och uppgifter eller beslutanderätt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Reviderad arbetsordning för trafiknämndens färdtjänstutskott  

Trafikkontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-10 
Diarienummer 6092/18 
 

Handläggare 
Elin Olsson/Trafikkontoret/GBGStad, Sara 
Olsson/Trafikkontoret/GBGStad 
Telefon: 031-3682316, 031-3682902 
E-post: elin.olsson@trafikkontoret.goteborg.se, 
sara.olsson@trafikkontoret.goteborg.se  
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2. Arbetsordning för trafiknämndens färdtjänstutskott (TN 2017-06-21, § 
187) 

Ärendet  
Trafiknämnden beslutade att inrätta ett utskott för färdtjänstfrågor 2015-10-29, § 221. 
Färdtjänstutskottet består enligt beslutad arbetsordning av en ordförande och fyra 
ledamöter. Trafiknämnden fastställde nuvarande arbetsordning och mandat för 
trafiknämndens färdtjänstutskott 2017-06-21, § 187.  

Ärendet gäller att utse nya ledamöter till färdtjänstutskottet samt en revidering av den 
nuvarande arbetsordningen.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Trafiknämnden beslutade den 2015-10-29, § 221, att tillstyrka en överföring av 
färdtjänstnämndens verksamhet till trafiknämnden. Trafiknämnden beslutade samtidigt att 
ett färdtjänstutskott skulle inrättas för att säkerställa kvalitet och beslutsfattande i 
verksamheten samt fördjupade kunskaper i frågor gällande särskilda persontransporter.  

Kommunfullmäktige beslutade den 2015-12-03, § 10 att trafiknämnden skulle ta över 
färdtjänstnämndens uppdrag och uppgifter från och med 2016-01-01.  

Förvaltningens bedömning 
Reviderad arbetsordning 
Trafikkontoret föreslår trafiknämnden att besluta om en reviderad arbetsordning för 
utskottet. Revideringarna innebär att arbetsordningarna för trafiknämndens utskott blir 
samstämmiga vad gäller formalia och ärendeberedning. Revideringarna innebär inte 
några ändringar i uppdrag och uppgifter eller beslutanderätt. 

Föreslagna revideringar 
• Formalistiska justeringar med syftet att få en enhetlig struktur för utskottens 

arbetsordningar 
• Stycket ”Presidiemöten” tas bort 

: Istället för att ha presidiemöten bereds utskottets sammanträde genom en 
ordförandeberedning där ordförande godkänner dagordningen via mejl  

• Stycket ”Temamöten” tas bort från arbetsordningen 
: Stycket om temamöten tas bort då det inte använts. Samma stycke ströks från 
arbetsutskottets arbetsordning när den reviderades 2019. (TN 2019-11-28, § 431) 

Val av ledamöter till färdtjänstutskottet 
För att säkerställa beslutsfattande i de frågor där trafiknämnden har delegerat 
beslutanderätten till färdtjänstutskottet, samt deltagandet vid Färdtjänstens råd för 
funktionshinderfrågor, föreslår trafikkontoret att trafiknämnden utser nya ledamöter till 
färdtjänstutskottet. 
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Peter Norling 
 
Avdelningschef 
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T.f. Trafikdirektör 
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