Moderaternas svar till Inre ringen Falkenberg
Tack för era frågor!

1 a) Vi har i nuläget inga planer på att ytterligare höja hab-ersättningen. Däremot har vi under
mandatperioden räknat upp hab-ersättning drygt 25% till en nivå som nu motsvarar lunchpriset,
samt beslutat att fördela ut det statliga bidraget om höjd hab-ersättning retroaktivt efter årsskiftet.
Det är väldigt många kommuner som valt att inte fördela ut något.
b) I Falkenberg finns inget kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade.
Däremot arbetar socialförvaltningen just nu med att se över det ekonomiska stödet till dem som är i
behov av gruppbostad eller bostad med särskild service och ta fram förslag på åtgärder som kan
underlätta för dessa och andra grupper med liknande behov.
Vi kommer samtidigt att se över hyrorna inom äldreomsorgen och LSS under början av nästa år.
Där kommer det säkerställas att vi följer rättspraxis i hyressättning samt inte avviker ifrån det
berörda myndigheters rekommendationer, i detta fall FK’s nivå av bostadstillägg.
Önskvärt vore att nivån på Försäkringskassans bostadstillägg skulle följa Pensionsmyndighetens
bostadstillägg för pensionärer som nyligen förändrades något, till det bättre. Men det är en fråga
som får hanteras på riksnivå.
2 a), För alla äldre finns det organiserade mötesplatser, typ Mölle, Hjortsberg mfl där man kan
träffas, ta en fika eller delta i de aktivbiteter som anordnas där. Vi har inga organiserade aktiviteter
som är riktade till just gruppen utvecklingsstörda över 67 år. Däremot finns det många
intresseföreningar som ordnar aktiviter av olika slag för sina medlemmar.
b) För aktiviteter utanför närområdet hänvisas till kollektivtrafiken eller färdtjänsten. Har man inte
färdtjänst själv finns ju alltid möjligheten att samåka som medresenär med någon som har
färdtjänst.
Slutligen kan nämnas att Moderaterna före jul 2017 lämnade in en motion om sänkt färdtjänsttaxa.
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