Motion om fria arbetsresor till daglig verksamhet

I mars 2017 lade vi Socialdemokrater en motion om att vi ville att en översyn av habiliteringsersättningen skulle
genomföras samt att det därefter skulle tas fram ett förslag på en ökning av densamma. Vår uppfattning är att
habiliteringsersättningen minst skall fördubblas från nuvarande 44,50 kr. Vi följde upp motionsförslaget genom
att i vårt budgetförslag avsätta medel för att habiliteringsersättningen skulle nå 100 kr per dag.
Efter det att vi lade denna motion har vi fått många positiva reaktioner från kommuninnevånare som ser ett stort
behov av detta. En fråga som vi lyfte redan i motionen och som vi därefter diskuterat mycket både internt och
med berörda är arbetsresorna till och från daglig verksamhet. Vi ser ju att det med de låga ersättningar som
personer som deltar i daglig verksamhet har även efter en eventuell höjning av ersättningen, innebär
resekostnaderna ändå en mycket stor ekonomisk belastning och inte minst en stor orättvisa mellan olika
personer beroende på om de har eller inte har behov av att använda Hallandstrafiken för att resa till sitt ”arbete”.
Vi vill mot denna bakgrund att kommunen inför fria resor till och från dagliga verksamhet för personer som är i
behov av sådana resor. Då det också blivit uppenbart för oss i diskussionen med berörda att när en person i sin
dagliga verksamhet flyttar mellan olika arbetsplatser hänger Hallandstrafikens system för arbetsresor inte alltid
med, utan den berörde för istället betala en betydligt högre kostnad för dessa resor. Detta är naturligtvis ett
systemfel och vi vill att även detta ses över så att alla arbetsresor till daglig verksamhet blir kostnadsfria för den
enskilde.

Vi föreslår fullmäktige besluta
Att

införa fria bussresor till och från daglig verksamhet för personer som är i behov av sådana resor

Att

se över systemet med bussresor till daglig verksamhet så att alla sådana resor ingår i systemet
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