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Diarienummer: SN2019/0043

Remiss om revidering av reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen inte tillstyrker de av kollektivtrafiknämnden föreslagna revideringarna av reglementet för färdtjänst och riksfärdtjänst då dessa förslag kraftigt begränsar de mest sjuka och funktionshindrades möjligheter till att använda färdtjänsten i Dalarna.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen anser att förslaget om ändring av liggande transport innebär en kraftig begränsning för de mest sjuka äldre och funktionshindrades möjlighet till att använda en liggande
transport. Förslaget om förändringar av trappklättrare/bärhjälp innebär kraftiga konsekvenser
för den enskilde, som under viss tid kan få hjälpen i avvaktan på bostadsanpassning eller som
måste byta bostad. Förslaget innebär även att kommunen ska utföra den ”särskilda prövningen”
i dessa ärenden. Säters kommun betalar idag Region Dalarna för att ansvara för myndighetsutövningen inom färdtjänsten.
Av handlingarna framgår även att ingen remiss har skickats till föreningar som representerar
grupper med funktionshinder tex DHR. Socialförvaltningen anser att dessa grupper bör få möjlighet att yttra sig över förslagen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat reviderat reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Bakgrund
Region Dalarna föreslår en revidering av färdtjänstreglementet i Dalarna. En remiss har därför
skickats ut till Dalarnas kommuner. Förslaget ses i bilaga och rör i stora drag förändringar i regelverk för ”Liggande transport” samt ”Trappklättrare/bärhjälp”.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss om reviderat färdtjänstreglemente

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande
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Beredningsärende – Budget 2020–2023
Ärendebeskrivning
Inger Fendinge, ekonom, presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar och nya behov för verksamheten. Förslaget har tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv och
kommunstyrelsens beslut om budgetramar.
Utgångspunkten för framtagen budget har varit:
• budgetutfall för verksamhetsår 2018

Justerande signatur

•

budgetram för 2019

•

de övergripande målen om en ekonomi i balans

•

de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar

•

den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde

Utdragsbestyrkande
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Beredningsärende – Nämndsplan 2020–2023
Ärendebeskrivning
Socialnämndens nämndsplan för 2020–2023 kommer att lyftas för beslut på socialnämndens
sammanträde den 11 april.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta
sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.
Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och
kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar socialnämnden vilka
prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

