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Socialnämnden

Resor till daglig verksamhet
Bakgrund
Frågan aktualiserades genom att en medborgare som har sin dagliga verksamhet utanför
kommunen, på ett företag i Åkarp, undrade. Habiliteringsersättningen är idag 7 kr i timmen.
Kostnaden att ta sig till och från verksamhet utanför verksamheten på Verkstadsgatan överstiger
därmed den ersättning sysselsättningen genererar.
I dagsläget kommer troligen ytterligare en medborgare att ha en placering på ett företag utanför
kommunen.
I den egna verksamheten tar sig medborgarna själva till Verkstadsgatan och åker sedan gemensamt
i Daglig verksamhets buss ut till sin arbetsplats på Ullstorp, utanför tätorten.
Omvärldsbevakning
Kommunerna i Skåne gör olika, främst beroende på kommunens storlek, tillgänglighet, vilken
verksamhet det avser och vilka möjligheter som finns inom kommunen. Nedan följer några
exempel;
Kristianstad:
Deltagare betalar själv för 1 zon, överskjutande kostnad ersätts mot kvitto.
Hässleholm:
Deltagarna får ersättning för bussbiljett mot uppvisande av kvitto. Det måste stämma överens med
deras närvaro. De betalar även ersättning för bil och mopedkörning men då ersätter de vad en
bussbiljett hade kostat. De får ingen ersättning om de blir skjutsade av andra utan det måste vara
kostnad som drabbar de själva.
Kävlinge:
Deltagarna betalar hela busskortet själv. (De ser också att vissa då avstår från sysselsättning)
Landskrona:
Deltagarna betalar själv.
Malmö:
Deltagarna betalar sitt busskort själv. Vid de tillfälle man har sysselsättning utanför
kommungränsen betalar kommunen mellanskillnaden för den kostnad som ligger utanför
Malmöstads zongräns.
Sjöbo:
I Sjöbo kommun får var och en stå för sina egna kostnader för transporter till och från sin dagliga
verksamhet oavsett form, avstånd eller transportmedel.
Båstad:
I Båstad så står kommunen för kostnaden när det är arbetsresor inom färdtjänstområdet (Skåne +
grannkommuner)
Aktuell situation:

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Då annat beslut i frågan saknas, bekostar medborgarna idag alla resor till Daglig verksamhet själva.
Vi har i dagsläget 40 medborgare i Daglig verksamhet, varav en hos aktör utanför Höörs kommun.
De allra flesta kan ta sig till sin arbetsplats utan allmänna kommunikationsmedel, på egen hand eller
med stöd av personer i sin närhet.
Övervägande delen tar sig till Verkstadsgatan, några för gemensam transport till Ullstorp, där 7
personer arbetar för närvarande.
Det aktuella förslaget berör i dagsläget endast ett fåtal personer. Uppskattningsvis är det ca fem
medborgare som åker, eller hade åkt, kollektivt om möjligheten till ersättning funnits. En av dessa
har i dagsläget placering utanför kommunen. Ytterligare en kommer troligtvis snart starta i en
placering utanför kommunen.
Syfte:
Syftet med förslaget är bland annat;
att öka incitamentet för att gå till en arbetsplats och utföra ett arbete
att möjliggöra en högre grad av delaktighet i samhället
att möjliggörande större sociala nätverk
att normalisera utifrån förutsättningar
att
kostnaden för att ta sig till Daglig verksamhet inte ska bli ett hinder för att gå dit.
att
öka möjligheten för kommunen att erbjuda ett större utbud av platser genom att titta utanför den
egna kommunen.
Att bidra till ökad
självständighet i vardagen för de medborgare som då kan välja att på egen hand ta sig till sin
dagliga verksamhet.
Konsekvenser:


En ökad kostnad för kommunen (enstaka resor för ett fåtal individer). I dagsläget skulle
kostnaden för månadskort för de som är aktuella uppgå till cirka 1900:- per månad. För
alternativet att bevilja enstaka biljetter skulle kostnaden uppgå till cirka 3000:- per månad.
Förslaget är att använda sig av båda alternativen. För de som visar en hög närvaro bevilja
månadskort, och för de som har en låg eller sporadisk närvaro bevilja enstaka resor mot
uppvisande av kvitto, för jämförelse med registrerad närvaro.



En förväntad ökad närvaro på Daglig verksamhet.



En ökad hantering vid utbetalningar.

Ersättning och utbetalning:
Habiliteringsersättningen hanteras i dagsläget av Mediegruppen. Reseersättningen föreslås
hanteras av dem i samband med att habiliteringsersättningen betalas ut. Genom detta förfarande
blir merarbete begränsat.
Förslag till beslut:
Socialnämndens arbetsutskott föreslås besluta att;
-Föreslå nämnden att besluta att Höörs kommun ersätter kostnad för resor med kollektiva
färdmedel till Daglig Verksamhet med kostnad för månadskort för deltagare med hög närvaro samt
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med kostnad för enstaka resor för deltagare med låg eller sporadisk närvaro mot uppvisande av
kvitto som överensstämmer med registrerad närvaro.
- Föreslå nämnden att beslutet ska börja gälla fr o m 1 juli 2021.

Christina H Jönsson

Björn Ljungberg

Verksamhetschef

Enhetschef

IFO/OF

OF
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