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Svar på skrivelse angående kostnader för resor till daglig verksamhet 

Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 
att skrivelse av Liza Boethius (V) om att ta bort kostnader för resor til l daglig verksamhet 

Liza Boethius (V) lämnade en skrivelse t i l l nämnden för hälsa och omsorg 17 december 2013 
med förslag t i l l beslut att ta bort kostnader för resor t i l l daglig verksamhet. Arbetsutskottet 
behandlade skrivelsen 2012-12-03 och ansåg att det inte fanns några möjligheter att ta bort 
dessa kostnader. Miljöpartiet lade ett förslag om att utreda vilka dessa kostnader skulle vara. 

Egenavgift för de personer som har behov av transport t i l l och från daglig verksamhet 
infördes 2005 efter beslut i nämnden för vuxna med funktionshinder. 

Egenavgiften är fr.o.m. 1 mars 2012, 525 kr per månad, 11 månader per år. Avgiften 
motsvarar aktuell kostnad för månadskort för buss i kollektivtrafiken. Egenavgiften är 
densamma för alla som har beviljats transporter t i l l daglig verksamhet oavsett om man åker en 
eller flera dagar per vecka och oavsett om personen åker taxi eller med Vård & bildnings egna 
transporter. Faktura skickas hem ti l l den enskilde varje månad. Intäkterna tillfaller nämnden 
för hälsa och omsorg. 

286 personer är beviljade transport av biståndshandläggare i april 2013. Intäkterna är ca 1,6 
mnkr/år. Mot bakgrund av nämndens nuvarande ekonomi anser kontoret inte att det är möjligt 
att ta bort egenavgift. 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 
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Vänsterpartiet 

Ang fråga om resekostnader för den enskilde till 
Daglig verksamhet 

2012-11-30 kom undertecknad med en skrivelse t i l l nämnden ang reskostnader för den 
enskilde t i l l daglig verksamhet. 

Ärendet behandlades på A U 2012-12- 03, där man beslutade att det inte fanns några 
möjligheter att ta bort dessa kostnader. MP lade ett förslag att utreda vilka kostnaderna skulle 
bli. 

Då skrivelsen var ställd t i l l nämnden och inte t i l l A U så skall den naturligtvis behandlas av 
nämnden och det är nämnden som skall ta ett beslut i frågan - inte AU. 

Undertecknad förväntar sig att slcrivelsen tas upp för behandling på nästkommande nämnd. 

Uppsala 7 april 2013 

Liza Boethius 

Bilaga: undertecknads skrivelse till nämnden av 30 november 2012 



Bilaga ti l l skrivelse t i l l A U 2013-04- 07 

Vänsterpartiet 

Till Nämnden för Hälsa och Omsorg 

Ang kostnader för resor till Daglig verksamhet 

För ett antal år sedan beslutade nämnden, dåvarande VFN, att införa kostnader 
för resor till Daglig Verksamhet. 

Efter det har ett jobbskatteavdrag införts för de som har förvärvsinkomster. 
Denna reducering har alltså inte kommit de som uppbär aktivitetsersättning, 
sjukersättning och andra pensionsförmåner till del. 

Ett av argumenten för att det inte skall gälla för personer med olika 
pensionsförmåner var att de bland annat inte har utgifter för resor till arbetet. 

Detta stämmer alltså inte idag för de som deltar i Daglig verksamhet, de har 
aktivitets- eller sjukersättning samt kostnader för resor till arbetet. 

I konsekvensens namn bör alltså avgifter för resor till Daglig verksamhet tar 
bort. 

Förslag: 
att Nämnden för hälsa och omsorg mot bakgrund av ovanstående beslutar att ta 
bort kostnader för resor till Daglig verksamhet. 

Uppsala 30 november 2012 

Liza Boethius 


