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531. Förslag

Kontaktperson

Förnamn Efternamn

Emma Gustafsson

Utdelningsadress Postnummer

Bergsmansgatan 14D 73331

Postort Telefon (även riktnummer)

Sala 072-0117868

E-postadress

Om ni är flera som lämnar in 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

Motivering

(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 funktionsnedsättningar inte kan deltaga fem dagar i veckan faktiskt förlorar

pengar på att vara på daglig verksamhet. Vi känner oss bortglömda i Sala 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. Färdtjänstresor är prissatta efter priset på att resa kollektivt och detär diskriminerande att vi

som på grund av funktionshinder inte kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken straffas för att vi saknar ben. Från den 1april  2018

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 tjänar 44,50kronor per dag. Vilken politiker tycker att detta är

rimligt?

Nu harjag förstått att frågan om gratis färdtjänst skall utredas, det är bra och vi förväntar oss att förslaget för gratis färdtjänstresor

också skall omfatta minst tre är precis som förslaget på gratisresor med den ordinarie kollektivtrafiken. Vi 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 är att 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 mycketviktigare 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 hartilldelats 910 000 kronor för 2018som

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

gjort det? Dessa 910 000 kronor skulle enligt den tidigare utredningen som gjordes närAllians 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 sökas inte skall finansiera kommunens nuvarande nivå på habiliteringsersättning utan att man skall höja låga ersättningar. Jag

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

Förslag

Motivering

Jag medger  att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag

Nej

Personuppgiftema kommer  att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Underskrift

Datum och underskrift
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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.

Betalningsmottagare

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

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

beräknade beloppet per kommun, vilket framgår 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 10 tecken)

Kontaktperson för uppföljning av
bidragets användning (ev. ändringar

ska löpande meddelas till Social-

styrelsen)

Befattning kontaktperson

Telefon kontaktperson

SOCIALSTYRELSEN Telefon  075—247  30 00 sodaIstyrelsen@sociolstyrelsen.se
106 30 Stockholm Fox  075—247  32 52 www.sociolstyrelsen.se
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E-post  kontaktperson

Ort

Datum

Underskrift av behörig företrädare
för kommunen (enligt er delega-
tionsordning)

Namnförtydligande

Befattning

Till Socialstyrelsens ekonomienhet: Kostnaderna ska belasta utgiftsområde  9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom

funktionshindersområdet, anslagsposten ll Habiliteringsersättning


