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”sil. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Emma Gustafsson

Utdelningsadress Postnummer

__ __ r

Postort Tele'" "*"-"- riktnummer)

Sala __  _ w

E-postadress

Om ni är flera som lämnar' rn förslaget tillsammans, ange vilka ni är

(t.ex. en skolklass eller grannar]

Jobbarkompisarna på de dagliga verksamheterna

Förslag

{du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild)

Höjd  habiliteringsersättning och fria resor med färdtjänst och arbetsresor

M otiverin g

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen)

__ Jag föreslår en höjning av ersättningen för medverkan i daglig verksamhet och fria resor med färdtjänst och arbetsresor. idag är

'  ersättningen så låg att många av oss som på grund av funktionsnedsättningarinte kan deltaga fem dagari veckan faktiskt förlorar

pengar på att vara på daglig verksamhet. Vi känner oss bortglömda iSala Kommun. Vi gör ett bra och viktigtjobb, många av

kommunens arbetsplatser skulle inte fungera utan den renhållning och det vaktmästeri som vi utför.

Det blir också uppenbart att ni politiker har glömt bort oss när ni inför avgiftsfri kollektivtrafik i Sala Kommun utan att förstå att då

måste resor med färdtjänst också ingå. Färdtjänstresorär prissatta efter priset på att resa kollektivt och-det är diskriminerande att vi

som på grund av funktionshinder inte kan resa med den ordinarie koliektivtraöken straffas för att vi saknar ben. Från den  1  aprll2018

så kan alltså den som är lycklig nog att ha två friska ben åka gratis till och från sitt arbete med stadsbussen, vi som bärs av rullstol

däremot skall fortsatt betala för våra resor till och från ettjobb där vi tjänar44, 50 kronor per dag. Vilken politiker tycker att detta" är

rimligt?

N  u harja g förstått att frågan om gratis färdtjänst skall utredas, det är bra och vi förväntar oss att förslaget för gratis fä rdtjänstresor

också skall omfatta minst tre är precis som förslaget på gratlsresor med den "ordinarie koliektivtrafiken. W skall inte straffas för att

politikerna glömde bort oss.

Angående den höjda habiliteringsersättningen villjag börja med att berätta vilka vi är som tar emot ersättningen. Vi är en brokig skara

som egentligen har mycket lite gemensamt. Våra enda gemensamma nämnare äratt vi alla är glada och stolta över det arbete som vi

utför på daglig verksamhet. Vi har också det gemensamt att vi tillhör kommunens svagaste och fattigaste medborgare.

Habiliteringsersättningen är helt central för oss, en höjning av den skulle vara så mycket viktigare än vad ni förstår. Tänk på att för oss

är ett par tjugor om dagen skillnaden mellan att överleva och att leva.

Den låga habiliteringsersättningen har uppmärksammats på riksdagsplanet. Sala Kommun hartilidelats 910 000  kronor  för  2018  som

är öronmärkta för att höja habiliteringsersättningen. Det enda kommunen behöver göra är att söka statsbidraget, har kommunen

gjort det? Dessa 910 000 kronorskulle enligt den tidigare utredningen som gjordes när Allians för Sala avslog det tidigare

medborgarförslaget om höjd habiliteringsersättning nästan helt täcka en höjning till 110 kronor per dag. Sala Kommun kan alltså mer

än fördubbla habiliteringsersättningen utan att det kostar Sala Kommun särskilt mycket mer pengar. Observera att statsbidraget som

kan sökasinte skall finansiera kommunens nuvarande nivå på habiliteringsersättning utan attman skall höja låga ersättningar. Jag

skickar med en blankett för att rekvirera statsbidrag, den skall vara Socialstyrelsen till handa senast den  1  juni  2018.

Sida  1  av2

Löpnummerss 900



&  Socialstyrelsen 2018-01-30 Dnr 9.2-1418/2018 1(2)

Ref: mfalk

Rekvisition av statsbidrag för  2018  till

kommuner för habiliteringsersättning

Endast en rekvisition per kommun ska lämnas in. Den ifyllda och undertecknade

blanketten ska ha kommit in i original senast den  1  juni  2018 till:
Socialstyrelsen, Ekonomienheten, 106 30 Stockholm.

Betalningsmottaga re

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Belopp l:] Markera med ett kryss om kommunen vill rekvirera det

beräknade beloppet per kommun, vilket fi'amgér av

Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet.

Ange i kronor önskat belopp om kommunen i stället vill
rekvirera ett lägre belopp än ovan: kr

[:l Markera med ett kryss om kommunen vill ta del av

medel som inte har rekvirerats

Bidraget betalas ut till Plusgiro nr:

(välj ett av två alternativ)
Bankgiro nr:

Betalningsreferens

(max IO tecken)

Kontaktperson för uppföljning av
bidragets användning (ev. ändringar

ska löpande meddelas till Social-
styrelsen)

Befattning kontaktperson

Telefon kontaktperson

SOCIALSTYR ELSEN Telefon  075-247  30 00 socialstyrelsen©soclolstyrelsen.se

106 30 Stockholm Fax  075-247  32 52 w.sociolstyrelsense
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Medborgarförslag

Ämne:
Krisberedskap — krisplan för vattenförsörjning.

Kommunens plan  för alla invånare gällande  vattentillgång.

Bakgrund:

Sala kommun ligger inom ett område i Svealand där grundvattennivån sjunkit till en oroväckande

lågnivå.

En vattendom reglerar kommunens uttag ur vattenmagasinet  i  Badelundaåsen. Vatten pumpas upp

från Knipkällan. Periodvis" även från Nötmarken och V1 ggbaeken Kring dessa pumpar har ett

vattenskyddsområde förklarats.

Sommaren  2017  upptäckte vi som bor utmed Badelundaåsen att vattennivåerna i våra vattenbrunnar

sjönk drastiskt eller sinade helt. Även  1 källor, sjöar och vattendrag som är beroende av grundvattnet

visade lägre vattennivåer

Förslag:

Vi vill att man utreder och uppdaterar följande:

' Kommunens plan för alla invånare gällande vattentilltörsel.

'  Tydliggör vem invånarna ska vända sig till i en krissituation och vem som tar ansvar för ett

helhetsgrepp kring denna ifråga.

'  Kommunens krisplan för vattenförsörjning bör kommuniceras ut till invånarna samt vad

kommunen och invånarna kan göra för att lösa problemet med vattenbristen.

'  F öreskriiterna lör vattenskyddsområdet bör revideras, då reglerna som gäller för området

historiskt har tolkats olika. Idag förekommer till exempel olika kartor för områdets;

omfattning.

. Förtydliga och uppdatera skyldigheter för aktiviteter inom vattenskyddsområdet.

.  Inrättar ett ordnat samarbete och kommunikation mellan alla kommuner som tar vatten ur

åsen.

Förslaget skrivet av:

Knutshyttan—Snarets vatten och avloppsförening

 

Ordförande Kassör Sekreterare

Lars Pettersson Ulla Femkvist Björn Norén
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