TJÄNSTESKRIVELSE
2017-02-06
Dnr 2017 ON0026
Lena Borg, Kvalitetsutvecklare
Tel: 0345-18483
E-post: Lena.Borg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse - Personalkostnader i samband med
färdtjänstresor
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra tillägg till gällande
färdtjänstavtal. Kostnader för vård- och omsorgspersonal anställda av Hylte kommun som åker med
den färdtjänstberättigade ska belasta omsorgskontoret.

Beskrivning av ärendet
Omsorgstagare/brukare som behöver en personal med sig vid en aktivitet och som inte klarar utföra
aktiviteten på egen hand kan vid behov få personal med sig och ska då vara beviljade ledsagare enligt
socialtjänstlagen eller ledsagarservice enligt LSS. Om den enskilde har ett beslut om bostad med
särskild service enligt LSS ingår ledsagning i boendet. Är det en aktivitet som verksamheten planerar
ska enhetschefen bedöma om personal ska följa med, oavsett om den enskilde är beviljad ledsagare
eller ej.
Som det är nu får personalen betala egenavgiften som medresenär och begära ersättning och får då
utlägget genom lönen.
För att underlätta denna hantering kan Hallandstrafiken fakturera detta om ett tillägg till gällande
färdtjänstavtal görs. Enligt uppgifter från Hans Barrett, ansvarig för anropsstyrd trafik på
Hallandstrafiken har de andra Hallandskommunerna detta i sina avtal förutom Falkenberg och det
beror till stor del på att de flesta boendena/verksamheterna är upphandlade och drivs av privata aktörer
där.
Egenavgiften för personal är detsamma som för den färdtjänstberättigade och bestäms av den allmänna
kollektivtrafikens taxor. I Halland finns ett antal geografiska avgiftszoner och avgiften beror på hur
många zoner som ingår i resan. Kostnaden för personalens egenavgift kommer som tidigare belasta
omsorgsnämndens verksamheter.

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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