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III'! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , SOCIALNÄMNDEN 

SN § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-06-07 

Tillägg till dagordningen 

Justerandes sign 

Sammanfattning 
Anette Rundström (S) begär ett tillägg till dagordningen gällande ett äskande till 
kommunfullmäktige om budgetfårstärkning. 

Förslag till beslut 
Anette Rundström (S) föreslår att följande ärenden läggs till i dagordningen: 

• Extra ärende J: Äskande till kommunfullmäktige om budgetfårstärkning. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om Anette Rundström (S) fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Tilläggen till dagordningen godkänns. 

Utdragsbestyrkande 

~t\ ~~ 



III! HERRLJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNÄMNDEN 

Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2016-06-07 

SN ~ 75 DNR SN 44/2016 

Information lex Sarah (sekretess) 

Sammanfattning 
TÖS informerar om en lex Sarah anmälan som gjorts under våren. Inget svar har 
kommit in ifrån IVO ännu. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedi cn1s till : 
Fill' ldlnncdum till: 

Utdragsbestyrkande 

-~t\ o/9 



III! HERRLJUNGA KOMMUN 

~, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-07 
Sid 5 

Justerandes sign 

SN § 76 DNR SN 20/2016 

Inspektion HVB Sveavägen (information) 

Sammanfattning 

IVO genomförde den 12 april 2016 en fåranmäld inspektion vid Sveagata n. Vid 
inspektionen intervjuades enhetschef och samordnare samt en personal. Inspektö
rerna samtalade med fyra ungdomar. 

IVO bedömer att: 
-bemanningen ger fårutsättningar får vård och behandling och verksamheten är 

bemannad dygnet runt 
-in- och utskrivning sker i enlighet med gällande bestämmelser 
-verksamheten har rutiner for säkerhet och får det vardagliga arbetet i de delar 

som granskats 
-kontroll av utdrag från Polismyndighetens misstanke- belastningsregister inför 

anställning, har skett i enlighet med gällande lagstiftning 
-verksamhetens lokaler ger fårutsättningar får vård och behandling och 

uppfyller kraven på säkerhet 
-verksamheten uppfyller barnens rätt till delaktighet, utifrån gällande 

bestämmelser i de delar som granskats 

Vid inspektionen framkom att 18 ungdomar inte har eget rum. IVO fårutsätter att 
nämnden snarast planerar får att alla barn vid kommunens HVB ska kunna ha 
eget rum. IVO kommer att följa upp frågan om eget rum vid kommande inspekt
IOn. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ex pc•llc nts till : 
För klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 

·~~ (fp 



Bl! HERRLJUNGA KOMMUN 

~, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-07 
Sid 6 

~ Justerandes sign 

SN § 77 DNR SN 16/2016 

Inspektion myndighetsutövning LSS (information) 

Sammanfattning 
Inspektionen får vård och omsorg inledde med stöd av § 25 lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS tillsyn av socialnämndens myndighets
utövning i samband med ansökan om insatser enligt LSS. 

IVO har gjort bedömning av följande: 
l. Handläggning 
2. Personal och kompetens 
3. Kvalitet 

Vissa förbättringsfårslag gavs. Bland annat att den information som finns med i 
utredningarna är inte alltid relevant får den sökta insatsen. Exempelvis finns lag
text med som inte används i motiveringen till bifall eller avslag på den sökta in
satsen. Beslutsmallen innehåller många rubriker som ger upphov till upprepning
ar i texten . En del inhämtad information finns med under flera olika rubriker. 
Detta gör utredningarna svårlästa får den enskilde. Det hänvisas i utredningarna 
till kapitel i en bok, men det framgår inte vilken bok det är. 

IVO konstaterar att biståndsenheten saknar rutin får introduktion av nyanställda 
eller vikarier. Det finns ingen rutin eller checklista får nyanställningar. Enligt 
verksamhetschefen är detta ett problem i hela kommunen. Det har varit stor 
omsättning på chefer, den som varit längst i förvaltningen har varit anställd i tre 
år och detta har satt fokus på den bristande introduktionen. Ett kommungemen
samt program är under utarbetande. 

IVO bedömer att myndighetsutövningen inom Herrljunga kommun uppfyller de 
kriterier på god handläggning som finns i lagar och föreskrifter. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expetlicnt.l\ rill: 
FHr kiinn('dnm till: 

Utdragsbestyrkande 

/!Lk\ l \B 



III! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , SOCIALNAMNDEN 

t Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2016-06-07 

SN § 78 DNR SN 21/2016 

Begäran frän inspektionen för värd och omsorg (sekretess) 

Sammanfattning 
TÖS informerar om ett ärende som nu avslutats gällande ett yttrande nämnden 
lämnat i ett ärende om ett ej verkställt gynnande beslut. Nämnden gavs 2016-03-
29 tillfålle att yttra sig då IVO övervägde att hos förvaltningsrätten ansöka om 
särskild avgift enligt 28 a lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt
ionshindrade, LSS, avseende avbrott i verkställt beslut. 

IVO har valt att inte gå vidare i ärendet. Då de mot bakgrund av redovisade om
ständigheter i ärendet bedömer att det saknas sköl att hos förvaltningsrätten an
söka om utdömande av särskild avgift. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expctlicrns till: 
För kiinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 

/.2t_ t( ~ 



6115 HERRLJUNGA KOMMUN 

~ l' SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2016-06-07 

SN § 79 DNR SN 8/2016 

Tertialrapport 2016 (information) 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen prognosticerar får året 2016 ett underskott på 3 275 tkr. Det 
är en marginell forändring från föregående prognos. Inom förvaltningens enheter 
tlnns större förändringar. Vård och omsorg redovisar en otorändrad prognos men 
hemtjänsten fårbättrar sin prognos lika mycket som korttidsenheten försämrar 
s m. 

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har 
köpt platser av Vårgärda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad får utskrivningsklara. Framåt tros den 
egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en 
beläggning över budget (8 pi). 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten IFO vuxen redo
visar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att 
placera så kostnadseffektivt som möjligt. 

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott ungefår som föregående 
prognos. Svårigheter att rekrytera l :e sekreterare är en orsak. Färre placeringar 
än budgeterat är en annan. 

Ensamkomna är från 2016-01-0 l en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna 
redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i 
dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensam komna. Från l mars är avtalat 
63 platser (l jan-29 feb var det l 0). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är 
nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyk
tingströmmar, beviljade bidrag rn .rn). Dessa är svåra att förutsäga . 

Kornmunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden 
gjorde 2015 får tas med till 2016 (l 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott 
avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015. 

I nforrnationen läggs t i Il handlingarna. 

Expedien1s till: Kommunstyrelsen 
För kiinncdom till: 

Juslerandes sign 1 Utdragsbestyrkande 

/ dt_ t( l ( jJ, 



B l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2016-06-07 

SN § 80 DNR SN 8/201 6 

Månadsuppföljning maj 2016 (information) 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett underskott på 2 725 tkr. Det 
är en förbättring från april månads prognos. Förbättringen finns inom bistånds 
verkställighet av LSS insatser. Inga ansökningar finns om elevhem till hösten, 
därför tror vi denna budget kommer leverera ett överskott. Möjlighet finns dock 
ännu att någon söker bistånd för detta, då kommer prognosen försämras. 

Korttidsenheten har fortfarande en beläggning utöver budget. Kommunen har 
köpt platser av V årgårda kommun januari till mars, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivn ingsklara. Framåt tros den 
egna verksamheten kunna ta hand om behovet, även om det innebär en 
beläggning över budget (8 pl). 

Socialt stöds verksamheter redovisar nu ett underskott. Enheten lFO vuxen redo
visar ytterligare underskott beroende på nya placeringar. Arbete pågår med att 
placera så kostnadseffektivt som möjligt. 

l FO Barn och f am i 1j prognosticerar ett överskott ungefår som föregående 
prognos. Svårigheter att rekrytera l :e sekreterare är en orsak. Färre placeringar 
än budgeterat är en annan . 

Ensamkomna är från 2016-01-0 l en egen enhet. Verksamheten beräknas kunna 
redovisa ett överskott på helår. Hur stort detta blir är svårt att prognosticera i 
dagsläget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensam komna. Från l mars är avtalat 
63 platser (l jan-29 feb var det l 0). Idag är boendena inte fullbelagda. Prognos är 
nästan omöjlig att göra då flera faktorer måste vägas in (EU, lagar, direktiv, flyk
tingströmmar, beviljade bidrag m.m.). Dessa är svåra att förutsäga. 

Kommunfullmäktige tog den 5 april beslut att det överskott socialnämnden 
gjorde 2015 får tas med till2016 (l 276 tkr). Beslutet innebär att årets underskott 
avräknas med det överskott nämnden har tillgodo från 2015. 

Kerstin Setterberg (KD) begär att en uppföljning av förbättringsarbetet inom vård 
och omsorg ska tas upp på nästa sammanträde. 

Informationen läggs till handlingarna. 

EX JJcdicl'j\S till : Kommunstyrelsen 
Fiir klinnedom till: 

Justerandes s1gn l Utdragsbestyrkande 

/ Jt,~ l ~\Pg> 



B l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2016-06-07 

SN § 81 

Förvaltningen informerar (information) 

Sammanfattning 
Utredningssekreterare visar en film om Hagens deltagande i projektet Horisont, 
det är företaget Till t t i Ilsammans med Boråsregionen och Västragötalandsregion
en som drev detta där Herrljunga var en av tre deltagande kommuner. Projektet 
innebar att en konstnär är på plats på Hagen varje fredag och arbetade med per
sonalen. Målet med projektet var att tänka kreativt och hitta nya arbetssätt. 

Verksamhetschef Socialt stöd presenterar tillsammans med enhetscheferna på 
Socialt stöd deras vision för verksamheten Socialt stöd 2019 och hur arbetet ska 
utformas. 

VerksamhetschefSocialt stöd informerar om hur chefsläget i verksamheten ser ut 
och vilka rekryteringar som har gjorts. En ny verksamhetschef för socialt stöd har 
rekryterats och en ny enhetschef på hemtjänsten. Det kommer att ske en andra 
rekryteringsrunda för (jänsten som verksamhetschefVård och omsorg. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expcclicr•s till: 
l'ör klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 

~el r~ 



Bl! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-06-07 

SN § 82 DNR SN 52/2016 

Remiss kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kom
mun 

Sammanfattning 
Inför revidering av Herrljunga kommuns kostpolicy har nämnderna möjlighet att 
yttra sig över innehållet i dokumentet. 

För att betona vikten av att socialnämndens verksamheter innefattar dels social
tjänstens omsorg om människor, enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade och dels hälso- och sjukvård, bör begrepp såsom 
vård ersättas med vård och omsorg samt att avdelningar och vårdavdelningar er
sätts med enheter. Detta är begrepp som används inom förvaltningen generellt. 

Titel vård- och omsorgschef finns inte i nuvarande organisation och bör bytas ut 
till verksamhetschef 

Socialnämnden har målgrupper inom funktionshinder som bor i boende med sär
skild service och bör även de omfattas av riktlinjerna. Även om matlagningen 
sker på respektive boende bör t. ex. måltidsmiljön vara lika viktig i dessa verk
samheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-24 
Yttrande gällande kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun 
Kostpolicy med handlingsprogram för Herrljunga kommun. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag t i Il bes l ut: 

• Socialnämnden beslutar om yttrande enligt förvaltningens förslag . 

Andreas Johansson (M) förslag till tillägg: 
• Maten ska produceras ekonomiskt försvarbart. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Ordföranden frågan om Andreas Johanssons (M) tilläggsförslag antas och finner 
att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l . Förvaltningens förslag till beslut antas. 
2. Maten ska produceras ekonomiskt försvarbart. 

Cxpcdicras till: Folkh~lsoutveckla1e, Viveca Lundahl 
För kiinncdom till: 

Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 

/Å_(~ l Z& 



l 

Bl! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ p SOCIALNÄMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2016-06-07 

SN § 83 DNR SN 54/2016 

Remiss Handlingsplan för jämställdhetsarbete i Herrljunga 
kommun 

Sammanfattning 
Socialnämnden har ratt möjlighet att yttra sig om Handlingsp/anförjämställd
hetsarbetet i Herrljunga kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27 
Handlingsplan får jämställdhetsarbetet i Herrljunga kommun. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden har inget att erinra gällande Handlingsplanförjämställd
hetsarbetet i Herr(junga kommun och tackar får möjligheten att yttra sig. 

Andreas Johansson (M) föreslår att formuleringen mäns våld mot kvinnor ändras 
till våld i nära relationer. 

Kjell Johansson (MP) föreslår att begreppsavsnittet ses över språkligt en gång 
ti Il. 

Kerstin setterberg (KD) föreslår att källor på vems definition som används i be
greppsa vs ni ttet. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om Andreas Johanssons (M) ändringsfårslag antas och finner 
att så sker. 

Ordfåranden frågar om Kjell Johanssons (MP) fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Ordfåranden frågar om Kerstin setterberg (KO) fårslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Formuleringen mäns våld mot kvinnor ska upphöra ändras ti Il att våld i 

nära relationer ska upphöra. 
2. Begreppsavsnittet bör ses över språkligt. 
3. Källor bör presenteras i begreppsavs n ittet. 

l~xpcdicn1S till: Folkhillsoutvecklml:, Vivcca Llilldt~lll 

Fiil I<Hnn ctlnm till t 

Utdragsbeslyrkande 

/å/l{\ <' 1:2 ~ 



Bl! HERRLJUNGA KOMMUN 

~, SOCIALNAMNDEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-07 
Sid 13 

Justerandes s1gn 

SN § 84 DNR SN 55/2016 

Förstudie flytt av korttidsverksamheten till Hagen 

Sammanfattning 
Inför ombyggnad av Hagen etapp 3 flyttades kortidsverksamheten till Gäsene
gården. Driftskostnaden för korttiden kan minskas med ca l mkr per år genom att 
flytta tillbaka den till Hagen. Orsaken är främst att samordningsvinster med natt
bemanningen saknas på Gäsenegården medan den finns på Hagen. Lokaler för 
rehabiliteringsträning är dessutom bristfälliga på Gäsenegården. Målsättningen 
bör vara att kunna flytta t i Il baka korttiden t i Il Hagen under 20 17. En förstud i e av 
konsekvenserna av en flytt av korttidsverksamheten från Gäsenegården till Ha
gen behöver utföras innan socialnämnden tar beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2016-05-25 
SN § 125/2014-11-25 
SN § 9/2015-02-02 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Uppdra åt socialförvaltningen att med stöd av tekniska nämnden genom
föra förstudien. 

• Uppdra åt tekniska nämnden att deltaga i förstudien. 
• Finansiera fårstudien med l 00 tkr ur nämndens investeringsbudget för 

2016. Medel för mobila lås omfördelas till förstudien. 
• Till styrgrupp för fårstudien utse socialnämndens presidium, socialchefen 

och verksamhetschef vård-och omsorg. 
• Anta direktiv för fårstudien enligt bilaga. 
• Förstudien ska avrapporteras till SN senast 2016-11-15. 

Inger Gustavsson (L) föreslår attpresidium ändras till socialnämndens arbetsut
skott i punkt fyra. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Inger Gustavsson ändringsförslag antas och finner och så 
sker. 

Socialnämndens beslut 

/tL~ 

l . Uppdra åt socialförvaltningen att med stöd av tekniska nämnden genom
föra förstudien. 

2. Uppdra åt tekniska nämnden att deltaga i förstudien. 
3. Finansiera fårstudien med l 00 tkr ur nämndens investeringsbudget för 

2016. Medel för mobila lås omfördelas till förstudien. 

Utdragsbestyrkande 

~ 



B l! HERRlJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SammantrMesdatum Sid 14 
2016-06-07 

Fortsättning§ 84 

4. Till styrgrupp får fårstudien utse socialnämndens arbetsutskott, socialche
fen och verksamhetschef vård-och omsorg. 

5. Anta direktiv får fårstudien enligt bilaga. 
6. Förstud i en ska avrapporteras t i Il SN senast 20 16-1 1-15. 

Ex11cdier~s till: Ccuurollc1. .lenny And~rsson lcknisk;~ niin111dcn 
Fiir klinnedom till: 

Justerandes sign l Utdragsbestyrkande 
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~.,SOCIALNÄMNDEN 

L-
Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantr~desdatum Sid 15 
2016-06-07 

SN § 85 DNR SN 80/2015 

Omfördelning av investeringsmedel 

Sammanfattning 
För 2016 har kommunfullmäktige avsatt 600 tkr för investering av Trygghets
larm. Efter projektering och upphandling kommer nu larmen att leasas och där
med kommer kostnaden belasta driftbudgeten. Budgeterade investeringsmedel 
föreslås användas till att öka takten av utbyte av sängar inom särskilt boende. 

Socialnämnden har även fått l 500 tkr för införande av mobila lås. Förvaltningen 
ser ingen möjlighet att införa mobillås under 2016 och föreslår därfor att omför
dela l 400 tkr från mobila lås till om byggnation Hemgården. Kommunfullmäk
tige har beviljat socialnämnden l 250 tkr för renovering av hygienutrymmen 
samt förtätning av Hemgården med en lägenhet. Tekniska förvaltningen har 
meddelat att de beräknar att kostnaden kommer att vara högre och därför behövs 
det extra medel för hygienutrym mena samt förtät n i n gen. Hygienutrymmena be
höver renoveras för att inte socialnämnden ska tilldömas att betala vite till ar
betsmiljöverket. Utöver renoveringen av hygienutrymmena finns det behov av 
fler kontorslokaler då såväl Thors hus somTB-huset är trångbodda. Tekniska 
förvaltningen har gjort en beräkning på att bygga om de gamla hem~jänstlokaler
na på Hemgården samt köket till kontor. Beräknad kostnad l 500 tkr, varav 600 
tkr står tekniska nämnden för i form av verksamhetsanpassningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 
KF§ 176/2015-11-10 
SN § 98/2015-09-0 l 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Investeringsmedel 600 tkr för Trygghetslarm flyttas till investeringsbud
get för inventarier. 

• Investeringsmedel 1400 tkr för mobila lås flyttas till investeringsbudget 
förombyggnation Hemgården. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Investeringsmedel 600 tkr för Trygghetslarm flyttas t i Il investeringsbud

get för inventarier. 
2. Investeringsmedel 1400 tkr för mobila lås flyttas till investeringsbudget 

förombyggnation Hemgården. 

Expcllicrns till: Controlle1, lenny Andersson 
Fiit• ICinncdom till: 

Utdragsbestyrkande 
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1:1 H HERRLJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNAMN DEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-06-07 

SN § 86 DNR SN 53/201 6 

Riktlinjer för färdtjänst 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för fårdtjänst. Riktlinjerna är får
ändrade från de nuvarande på fåljande punkter: 

- Fler personer ska kunna åka med ordinarie kollektivtrafik allt eftersom den blir 
tillgänglig får personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär att fård
tjänsttillståndet oftare än tidigare kan innebära en kombination av taxi och 
buss/tåg. 

- Resor till och från daglig verksamhet LSS och biståndsbeslutad dagverksamhet 
fOrs i in riktlinjerna. Avgiften sätts till att personen kan åka tur och retur får 
enkelbiljettspris. 

- Medresenärer maximeras till en vuxen person och två egna barn. 
- Trappklättrare begränsas tillmaximalt 6 månader får att kunna hinna anpassa 

boendet eller flytta. 
- Regionfård~jänst införs och en resenär kan beviljas upp 1 O enkelresor per år. 

Fler om det fåreligger särskilda skäl. 
- Färdtjänst inom annan kommun (frivilligt åtagande får kommunen) fårtydligas. 
- Avgifterna fåljer Västtrafiks prismodell och som kan komma att ändras. 
- Avgift får utebliven ej avbeställd resa bestäms till 200 kronor. 
- Vintertillstånd under tiden 1/11-31/3 kan beviljas får de som inte kan fårflytta 

sig utomhus vid vinterväglag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 
Riktlinjer får fårdtjänst 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner Riktlinjer får fårdtjänst och lämnar dem vidare 
t i Il kommunfu Il mäktige får fastställande. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om fårvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Socialnämnden godkänner Riktlinjer får fårdtjänst och lämnar dem vidare 

till kommunfullmäktige får fastställande. 

Expellier:1s till : Kommunslyrelsen 
För kitnnetlom till: 

Justerandes s1gn l Utdragsbestyrkande 
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III! HERRLJUNGA KOMMUN 

~., SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-07 
Sid 17 

l Juslerandes sogn 

SN § 87 DNRSN 13/2015 

Fyllnadsval till socialnämndens myndighetsutskott, val av ny er
sättare efter Pia Bondesson 

Sammanfattning 
Pia Bondesson (C) som varit ersättare i socialnämndens myndighetsutskott blev 
den29mars 2016 vald till ordinarie ledamot varför en ny ersättare nu ska väljas 
till utskottet. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut § 46/2016-03-29 

Förslag till beslut 
Ragnar Emanuelsson (C) föreslår Margareta Yngvesson (C) till ersättare. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om Ragnar Emanuelssons fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Margareta Yngvesson (C) väljs som ersättare i socialnämndens myndig

hetsutskott får resterande mandatperiod. 

r..x,etlicrm• till: Administmlions. och kommuniklttionscnhetcn 
f'öl' klinnedom till: 

Utdragsbestyrkande 
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~ l' SOCIALNÄMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 18 
2016-06-07 

SN § 88 

Äskande till KF om budgetförstärkning 

Sammanfattning 
Anette Rundström (S) yrkar på att socialnämnden äskar det prognostiserade un
derskottet från kommunfullmäktige i budgetförstärkning. 

Förslag till beslut 
Anette Rundström (S) yrkar på att socialnämnden äskar det prognostiserade un
derskottet från kommunfullmäktige. 

Andreas Johansson (M) föreslår att äska får ett specifikt ändamål får pengarna. 

Lennart Ottosson (KV) föreslår att ärendet remitteras till nästa sammanträde. 

Ragnar Emanuelsson (C) yrkar bifall till Andreas Johanssons (M) och Lennart 
Ottossons (KV) förslag. 

Beslutsgäng 
Ordfåranden ställer Anette Rundströms (S) fårslag till beslut mot Lennart Ottos
sons (KV) och finner att Lennart Ottossons (KV) fårslag till beslut antas. 

Socialnämndens beslut 
l. Frågan om äskande till kommunfullmäktige på det prognostiserade under

skottet remitteras till förvaltningsledningen att lägga fram vid nästa 
nämndsamman träde. 

Utdragsbestyrkande 

/4t\ ijS 
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~ ., SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

l Justerandes Slgn 

Sammanträdesdatum 

2016-06-07 

SN § 89 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

KF§ 68/2016-05-10 Hemställan om utö
kad investeringsram får ombyggnation 
Hemgården 

2 KF § 70/2016-05-1 O Val av ledamot och 
ersättare socialnämnden 

3 KS § 115/2016-05-23 Handlingsplan 
våldsbejakande extrem ism 

4 Protokoll FSG 

5 Domar inkomna under tidsperioden 
2016-05-01-2016-05-31 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 

Utdragsbestyrkande 

/~~ (~ 
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~, SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-06-07 
Sid 20 

Juslerandes sign 

SN § 90 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-05-01-
2016-05-31 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsheslut 

Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2016-05-0 l - 2016-05-31 

2 Delegeringsbeslut- bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2016-05-01-2016-05-31 

3 Delegeringsbeslut- färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2016-05-0 l - 2016-05-31 

Socialnämndens beslut 

DNR 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 
Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 
Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns . 

Expedieras till : 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga§ 84 

HERRLJUNGA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 

Direktiv förstudie flytt av korttidsverksamheten till Hagen. 

Bakgrund 

Direktiv 
2016-05-25 

DNR 
Sid l av l 

Inför ombyggnad av Hagen etapp 3 flyttades kortidsverksamheten till 
Stationsvägen/Gäsenegården . Driftskostnaden för korttiden kan minskas med ca l mkr per 
år genom att flytta tillbaka den till Hagen . Orsaken är främst att samordningsvinster med 
nattbemanningen saknas på Gäsenegården medan den finns på Hagen. Lokaler för 
rehabiliteringsträning är dessutom bristfälliga på Gäsenegården . Målsättningen bör vara att 
kunna flytta tillbaka korttiden till Hagen under 2017. 
En förstudie (utredning) av konsekvenserna av en flytt av korttidsverksamheten från 
Gäsenegården till Hagen behöver utföras innan soci alnämnden tar beslut i ärendet. 

Direktiv 
• Förstud i en ska om fatta konsekvenser för korttidsverksamheten, nuvarand e 

verksam heter på H agen som måste flytta, persona 1 och brukare. 
• Resultatet ska ge underlag till förslag på lösning av nya behov med anledning av 

konsekvenser samt kostnadsberäkning för flytten samt ny driftskostnad för 
kmitidsverksamheten. 

• Förstudien ska omfatta ombyggnad och renovering för korttidsverksamhet med 8 
platser (bör l O platser) på Hagen . 

• Resultatet ska ge underlag till utformning och kostnader för ombyggnad och 
renovering. 

• Samtliga lokaler ska uppfylla arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljö och 
tillgänglig het. 

• Patientrummen (enkelrum) bör omfatta ca 20m2 och bestå av ett rum inklusive 
hygienutrymme med mycket hög tillgänglighet enligt arbetsmiljöverkets krav . 

• Gemensam lokal för social samvaro, måltider och aktiviteter ska finnas. 
• Lokaler för personal och administration för verksamheten ska finnas. 
• Lokal för rehabiliteringsträning ska finnas . 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga 
Telefon 0513-170 00 • Telefax 0513-171 33 

Besöksadress Torget l, Herrljunga 
org.nummer 212000-1520 • www.herrljunga .se 
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HERRLJUNGA KOMMUN 

1. Inledning 

Ordlista 

Bilaga§ 86 

Funktionsnedsättning- nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

Funktionshinder- begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen 

2. Tillstånd för färdtjänst 
7 §Tillstånd till färd(jänst skall meddelasför dem som på grund av funktionshinder, som inte endast 
är til(fälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel 

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik inom ramen för den kollektiva persontrafiken. 
Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736). Färdtjänsten jämställs med den allmänna 
kollektivtrafik en och man försöker i så stor utsträck n i ng som mö j J igt ha liknande 
förutsättningar. Detta innebär också att man försöker anpassa de allmänna kommunikationerna 
så att fler funktionshindrade kan använda sig av dessa. 

Enligt domstolspraxis (RÅ 2007 ref 27) ska funktionsnedsättningen beräknas bestå 111 in st tre 
månader för att inte betraktas som tillfälligt. Detta innebär att funktionsnedsättningar som varar 
under kortare tid och som för den enskilde kan ge stora svårigheter i upprättande av sociala 
kontakter eller för att genomföra inköp, inte faller inom lag om färdtjänst. 

Vad Jagen avser med väsentliga svårigheter är inte definierat. Domstolspraxis är en vägledning i 
bedöm n ingen. l den kan uttydas att det är förflyttningar på egen hand eller resandet som är 
grund för färdtjänst och inte svårigheter vid resans mål. 

Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller bristande 
förmåga att framföra eget fordon. 

För färdtjänsttillstånd gäller följande i Herrljunga kommun: 

• Den sökande är folkbokförd i kommunen 
• Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader 
• Den beräknade tiden för funktionshindrets varaktighet utgår från ansökningsdagen eller 

den dag varaktighetens längd bekräftas via utredning. 
• Funktionshindret ska ge väsentliga svårigheter vid förflyttning eller vid resa med 

allmänna kommunikationsmedel 
• Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna att 

förflytta sig själv eller att genomföra själva resan. 
• Tillstånd till Hirdtjänst är personligt. 

2 
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Bilaga§ 86 
HERRLJUNGA KOMMUN 

2.1 Barns rättighet till färdtjänst 
7 § Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder 
utan funktionshinder. 

Utgångspunkten vid bedömning av barns behov av färdtjänst, är vad som kan anses gälla för 
andra barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 

Mindre barn reser normalt inte ensamma med allmänna kommunikationer. När det gäller större 
barn bör utredningen klargöra om barnet på grund av funktionshindret klarar att göra resor som 
jämnåriga normalt kan göra på egen hand. 

2.2 Olika typer av resor 
Färdtjänstti Il stånd kan förutom för fritidsresor, beviljas för verksam hetsresor samt arbetsresor i 
Hen·Ijunga kommun eller till angränsande kommuner. 

Med arbetsresa avses resa till och från sådan verksamhet som utövas av den som har inkomst av 
arbete eller uppdrag. 

Med verksamhetsresa avses resa till och från daglig verksamhet eller dagverksamhet 

2.3 Begränsningar 
7 § Tillståndet ornfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna. 

Färdtjänstti Il stånd får inte användas för resor som görs i tjänsten. 

Färdtjänst får inte användas för resor som samhället, det vill säga staten, kommunen eller 
landstinget, enligt lag eller förordning har skyldighet att tillhandahålla eller bekosta, helt eller 
delvis. Sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering är 
exempel på sådana resor. 

Sökande som inte är folkbokförd i riket, till exempel asylsökande flykting kan inte beviljas 

färdtjänst. Den sökande ska istället hänvisas till Migrationsverket 

2.4 Tillståndsnivåer 
Enligt 9 § lag om färdtjänst får tillståndet i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket 
färdsätt som får användas och vilken service som ingår. 

Den enskildes möjligheter att resa definieras vid utredningstillfället, vad gäller funktionshinder 
och resmöjligheter: att åka låggolvsbuss, åka buss med ledsagare, åka närtrafik och/eller 
flextratik, åka tåg, genomföra byten, aktuella hjälpmedel med mera. Resenären ska därefter vid 
beställningen hänvisas till allmän kollektivtrafik på hela eller delar av resan, när den enskildes 
funktionsnedsättning så tillåter. Detta bedöms av kommunens handläggare och innebär att man 
måste ta hänsyn till exempel till ett varierat hälsotillstånd. 

Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen. 

Färdsätt 

3 
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I följande ordning blir resenären anvisas lämpligt färdsätt utifrån sina individuella 
förutsättningar: 

En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik, men har svårigheter 
att gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik. 

Färd~jänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten 
kan beviljas resor utan byte. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat för att resor 
utan byten ska beviljas. 

I de fall en färdtjänstresenär på grund av sin funktionsnedsättning i n te kan genomföra s i n resa 
inom ramen för tidtabell och linje kan avvikelse beviljas om det finns synnerliga skäl 

En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas 
detta. Resorna samordnas med andra resenärer. 

3. Färdtjänsttillståndet omfattning 
9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig 

on?fattningförenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas, inom vilket område 

resor får göras, och hur många resor tillståndet omfattar. Sådana resor som kan anses vara 

väsentligaför tillståndshavarenfår begränsas till antalet endast om detfinns synnerliga skäl. 

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet i övrigt förenas med villkor (Lag 2006: 1114). 

3.1 Giltighetstid 
Tillstånd till färdtjänst meddelas för visst tid beroende på funktionsnedsättningens varaktighet. I 
normalfallet meddelas färdtjänst under 2 år varefter ny ansökan måste göras. Då osäkerhet råder 
om funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en kortare tid. Personer med 
om fattande funktionsnedsättning ar kan meddelas t i Ilstån d för färdtjänst t i !!svidare. 

3.2 Resor 
Det är kommunen som bedömer vad som är skälig omfattning och särskilda skäl när det gäller 
begränsningar av antal resor. Enligt lagens förarbeten ska begränsningar av antal resor inte ske 
då det gäller resor till och från arbetet eller sådana resor som kan anses vara väsentliga för 
tillståndshavaren. 

För Herrljunga kommun gäller följande: 

• Den som beviljats färdtjänst får normalt företa obegränsat antal resor. 

• Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden 1/11 -
3113 

• Färdtjänst får företas under hela dygnet och alla veckodagar i enlighet med Västtrafiks 
regler. 
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• Den som beviljats arbets- omsorgs-, dagverksamhets- eller utbildningsresor har rätt t i Il 
en tur- och returresa per dag. Tillståndshavare med minderåriga barn kan beviljas via
adress till förskole/fritidshem. 

3.3 Övriga föreskrifter och individuella villkor 
Färdtjänst far endast användas vid de resor funktionsnedsättningen medför väsentliga 
svårigheter att använda annat fardsätt såsom närtrafik. 

Efter individuell prövning kan fardtjänsttillståndet innehålla rätt till: 

Resor i speciellt anpassat fordon. 

Undantag från samåkning. 

Undantag från baksätesplacering. 

Hämtning och lämning i hemmet 

Behovet ska normalt styrkas genom ett medicinskt utlåtande. 

Trappklättrare kan beviljas under en övergångsperiod upp till 6 månader. Västtrafik utreder och 
beslutar om det är möjligt att använda trappklättrare på ett säkert sätt. 

3.5 Medföljande ledsagare 
Färdtjänstresenär kan beviljas att en ledsagare som kan ge stöd och hjälp till resenären under 

själva resa följer med. Ledsagare är en person som inte reser av egenintresse utan endast är med 
för att stödja tillståndshavaren för att denna ska kunna genomföra resan om stödet inte kan 
erhållas via transportören. Ledsagare beviljas inte för stöd efter själva resan. 

För ledsagare i Herrljunga kommun gäller: 

• Tillståndshavaren har behov av stöd under själva resan 

• Ledsagaren ska stiga på och av vid samma plats som tillståndshavaren 

• Ledsagare reser utan kostnad 

• Den som själv är tillståndshavare kan inte vara ledsagare 
• Kommunen är inte skyldig att tillhandahålla ledsagare 

4 Färdtjänstens utförande 
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och utgör ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Det innebär att resorna sker tillsammans med andra resenärer och att fordonet 
inte alltid åker den närmaste vägen, vilket gör att restiden kan påverkas. Färdtjänsttillståndet 
innebär alltid att resenären får följande service vid fardtjänstresa: 

• Hjälp till och från ytterdörr i markplan 
• Hjälp in i och ut ur fordon 
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• Hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet 
• Hjälp med säkerhetsbälte 

4.1 Beställning av resa 
Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv eller med hjälp av annan beställa sin resa 
genom av kommunen anvisad beställningscentraL Resan ska beställas i så god tid som möjligt, 
helst redan när man vet att man kommer att genomföra den aktuella resan, men minst 2 timmar 
före man vill resa. 

Beställning av återresa kan göras vid beställning av framresan. Man kan beställa flera resor 
samtidigt. 

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt och senast 60 minuter innan 
överenskommen tid för hämtning. 

Färdtjänstresa ska bokas från en adress till en annan. Via-adress och uppehåll får inte göras 
under resa . (Tillståndshavare med minderåriga barn kan dock beviljas via- adress till 
försko le/fi·itidshem) 

Tillståndshavare ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation. 

4.2 Medföljande resenär 
Tillståndshavare får i mån av plats ta med en medresenär och två egna barn. Detta får inte 
generera att större fordon måste användas. Medresenären ska vara med från resans start till dess 
mål. 

4.3 Assistanshund 
Assistanshund är ett samlingsbegrepp för utbildade ledar-, rehab-, service-, diabetes-, epilepsi-, 
signal- och terapihundar. Assistanshund får medfölja under resan utan kostnad. Certifiering eller 
legitimation ska kunna uppvisas på begäran. Färdljänst är normalt en persontransport och 
sällskapsdjur får inte medfölja under resan. 

4.4 Bagage och bilbarnstol 
Tillståndshavare har, utöver de eller det handikapphjälpmedel som behövs under resan, rätt att ta 
med två kassar alternativt en resväska eller motsvarande som kan bäras av resenär på en 
kollektivtrafikresa. 

Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av tillståndshavaren. 

5. Område för färdtjänstresor 
3 §· Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för attfärd(jänst av god kvalitet 
anordnas inom kommunen och, om detfinns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan 

~~ (f.j) 
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kommun. En kommunfårför sina kommuninvånare anordnafärd(jänst också i eller mellan 
andra kommuner. Lag(20 J 0: J 068) 

Tillstånd inom färdtjänstområde är kommunerna Herrljunga, Falköping, Vara, Yårgårda, 
Alingsås, Borås, Ulricehamn, Essunga och Skövde. 

För karta se bilaga J 

6. Färdtjänstresa inom annan kommun 
Färdtjänstberättigad som tillfälligt kommer att vistas i annan kommun kan meddelas tillstånd till 
att företa resor med färdtjänst i denna kommun. l Herrljunga kommun kan detta beviljas om det 
finns särskilda skäl. Tillstånd meddelas for ett begränsat antal resor. Särskilda skäl kan vara 
gymnasieelever studerande vid riksgymnasium får funktionsnedsatta eller vid tillfällig 
semestervistelse. 

7. Regionfärdtjänst 
Enligt 3 § lag om färdtjänst kan färdtjänsttillståndet även gälla for resor mellan kommunen och 
en närliggande kommun än de som ingår i färdtjänsttiflståndet, om det finns särskilda skäl. För 
Herrljunga kommun gäller regionfärdtjänst inom Västra Götalands län. 

7.1 Tillständsnivå i regionfärdtjänsten 
De tillstånd nivåer som gäller i den kommunala färdtjänsten gäller även i regionfärdtjänsten, 
med några undantag. Färdtjänsthandläggare ska utreda och besluta om tillstånd som är specifika 
for regionfärdtjänsten, enligt nedan. 

En färd~jänstresenär som har fonnåga att resa med allmän kollektivtrafik men har svårigheter att 
gå längre sträckor kan beviljas resa med färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik 

En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning bara kan resa med personbil beviljas 
detta även i regionfärd~jänsten . Resorna sker med personbil hela vägen . Resorna samordnas med 
andra resenärer. 

Färdtjänstresenär som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan genomföra resan med byten 
kan beviljas detta. Allmäntillståndet bör riskera att bli kraftigt påverkat for att resor utan byten 
ska beviljas. 

7.2 Tillståndet omfattning 
Regionfärdtjänst meddelas for l O enkelresor under en tolvmånadsperiod, till och från samt inom 
kommunerna i Västra Götalands län. Fler resor kan beviljas om det finns särskilda skäl. 
Exempel på detta är besök hos närstående, delta i möten som fortroendevald eller utöva 
handikappidrott. 
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8. Prövning av rätt till färdtjänst 
I lag om färdtjänst 14-16 § § regleras hur handläggning av ärenden skall ske. Handläggningen 
av färdtjänst fö(jer de regler som anges i förvaltningslagen och personalen lyder under 
bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. 

8.1 Ansökan och prövning av rätt till färdtjänsttillständ 
Rätten till färdtjänst prövas i Herrljunga kommun av Socialnämnden efter ansökan från den 
en sk i Ide. Ansökan om färdtjänsttillstånd skall vara skriftlig. Utöver ansökan krävs utlåtande från 
läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. Personligt sammanträffande, 
hembesök eller telefonkontakt med beslutande tjänsteman kan ske. 

8.2 Beslut om färdtjänsttillständ 
Beslut om färdtjänsttillstånd skall fattas av den som enligt gällande delegationsforteckning är 
behörig. 

Beslut meddelas skriftligt av färdtjänsthandläggare och ska innehålla giltighetstid samt vilka 
färdsätt som gäller. Avslagsbeslut eller beslut som innebär inskränkningar måste motiveras och 
information om hur beslutet kan överklagas måste bifogas. 

Ett ärende får inte avgöras utan att den sökande har underrättats om en uppgift som t i Il förts 
ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt avslag ska till exempel 
läkarutlåtande och färdtjänstutredning kommuniceras till sökande före beslut. Om sökande anser 
att någon uppgift är oriktig ska detta noteras och ingå i beslutsunderlaget. 

8.3 Omprövning och upphörade 
Enligt 12 § lag om färdtjänst tar ett tillstånd återkallas om forutsättningarna for tillståndet inte 
längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga 
eller upprepade övetträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller for färdtjänsten. 
Återkallelse kan också bli aktuell genom att anpassningar genomförts i linjetrafiken som medfor 
att tillståndshavaren nu kan resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Även föreskrifter och villkor tar ändras om ändrade förhållanden foranleder det. 

Om tillståndshavare folkbokfOrt sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla. 

8.4 Avslag och överklagande 
Om den sökande är missnöjd med beslutet kan det överklagas t i Il fårvaltningsrätten som gör en 
prövning av ärendet. Vid avslag och delavslag skickas informationen om hur man överklagar 
tillsammans med beslutet. Överklagandet ska skickas till socialnämnden inom tre veckor från 
det att den sökande fick ta del av beslutet. Socialnämnden avgör om det finns skäl for 
omprövning, om överklagandet inkommit inom rätt tid och om det ska skickas vidare till 
fårvaltningsrätten. Om den sökande eller kommunen är missnöjd med förvaltningsrättens dom 
kan domen överklagas till kammarrätten. Ett överklagande ska innehålla ett yrkande om 
prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 
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9. Avgifter 
l O-il §§före resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut avgifi enligt grunder som bestäms 

enligt il . Avgifterna ska vara skäliga ochfår inte överskrida tillståndsgivarens självkostnader. 

Avgifter för färdtjänst i Herrljunga kommun beslutas av kommunfullmäktige. 

Prisförändringar och områdesindelningar inom färdtjänstområdet inom den allmänna 
kollektivtrafiken gäller också för färdtjänsten. Vid prisförändringar i Västtrafiks baspris, 
uppdateras dessa automatiskt om inte annat beslut fattas av kommunfullmäktige. 

Fritidsresor 

Avgiften för vuxen bygger på Västtrafiks baspris + I 5 %. Barn enligt under 7 år åker gratis. 
Från och med dagen då man fyller 7 år till dagen innan man fyller 20 år, gäller betalningen 
enligt Västtrafiks baspris för ungdom. 

Resor till daglig verksamhet och dagverksamhet 

Gällande avgift för fritidsresa gäller för både tur och retur 

Arbets- och utbildningsresor 

Gällande taxa vid arbets- eller utbildningsresor är Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för periodkort 
jämte ett påslag om 15 %. 

Resa till och i annan kommun utanför Herrljunga kommuns färdtjänstområde 

• lnom Västtrafiks trafikområde gäller samma egenavgift som den i Herrljunga kommun. 

• 30 %av taxameterbeloppet vid färdtjänstresa utanför Västtrafiks trafikområde, dock 
lägst den egenavgift som gäller för resa inom Herrljunga kommun 

Avgift för medresenär inom färdtjänstområdet 

Medresenär ska betala avgift vid alla resor, enligt vad som anges vid fritidsresor. Ledsagare 
betalar ingen avgift. 

Avgift vid utebliven färdtjänstresa 

Skulle en färdtjänstresenär utebli från en beställd färdtjänstresa eller om resenären inte 
avbeställer sin resa inom föreskriven tid äger kommunen rätt att ta ut en ersättning med 200 
kronor av resenären 
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