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Förslag
Formulera förslaget
Detta medborgarförslag väcks med anledning av beslutet om indraget busskort för flyktingar
som fyllt 18 och inte fått asyl.
Det finns ett antal flyktingar som går kvar i skolan men inte har boende i Bålsta tätort som
alltså inte längre erhåller busskort. Vi menar att dessa elever är i lika stort behov av busskort
som övriga elever boende längre än 6 km från skolan. Konsekvenserna av Barn- och
utbildningsnämndens beslut är att eleverna får ta av sitt knappa bidrag för uppehälle för
att bekosta resor till och från skolan. Vi anser att detta är diskriminerande, omänskligt och
ovärdigt en kommun i Sverige. En risk är vidare att dessa elever inte kommer kunna fortsätta
att ta sig till skolan då den knappa dagersättningen ska räcka till mat, kläder och annat basalt
. Detta leder till ett utanförskap samt minskade möjligheter till utbildning och, i förlängningen,
jobb.
Vi vill ha svar på hur mycket nämnden bedömer att kommunen sparar på detta beslut. Enligt
våra uppskattningar är det en i sammanhanget otroligt liten summa och det sätter en så redan
utsatt grupp i en ännu mer prekär ekonomisk situation.
Vi yrkar på att kommunfullmäktige tar upp frågan för beredning och omprövar nämndens
beslut.
Medborgarförslag från Anna Larsson, Shiva Samadi och Helena Rastas
Fler Förslagsställare
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