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Yttrande avseende Motion 1/2018 – Höjd habiliteringsersättning 

 

Sammanfattning av motionen 

Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna 

som stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Habiliteringsersättning betalas ut till de som 

deltar i daglig verksamhet enligt 9§ LSS. 

Enligt fördelningsnyckel kan Robertsfors kommun rekvirera 175 tkr. Medlen ska användas 

under 2018 och återrapportering och eventuell återbetalning ska ske under våren 2019. 

Centerpartiet föreslår att:  

1. 175 tkr rekvireras från socialstyrelsen för 2018 

2. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. Utbetalas retroaktivt. 

3. Habiliteringsersättning blir för hel dag 5-8 tim 60 kr och för halv dag 1-5 tim. 40 kr. 

4. Ersättning betalas även om daglig verksamhet stänger tidigare dag före röd dag eller 

är stängd för fortbildning och liknande. Ersättning utgår inte från ledig dag. 

5. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån sysselsättningen, samt raster. 

6. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis kontant enligt 

överenskommelse med god man/förvaltare.  

7. Viljeriktningen är att höjningen av habiliteringsersättning ska vara den samma under 

2019. 

                 

Aktuell situation  

I dagsläget betalas habiliteringsersättning ut till 19 deltagare och de uppbär 15 kr/hel dag 

och 8 kr/halv dag. 

Exempel på närliggande kommuners habilisteringsersättning: 

Vännäs 35 kr/hel dag och 17 kr/halv dag 

Bjurholm Har i dagsläget ingen habiliteringsersättning. Ska införa detta i och med 

statsbidraget. Inget belopp fastställt ännu 

Vindelns  24 kr/hel dag och 12 kr/halv dag 

 



 

Individer som erhåller habiliteringsersättning utifrån att de är beviljade daglig verksamhet 

enligt LSS har sin försörjning tillgodosedd genom andra ersättningssystem. 

Habiliteringsersättningen syftar inte till att bidra till den enskildes försörjning utan syftar till 

att höja motivationen att delta i aktiviteter och bryta isolering. 

Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut men Regeringen kommer att besluta om 

ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet 

av eventuell lagstiftning på området. 

Vid kontakt med socialstyrelsen framgår att det är regeringens intention att statsbidraget 

ska vara en flerårig satsning men det finns inga beslut om detta, och således inget som 

borgar för att det blir så.  

 

Bedömning   

Vid analys av vilka nivåer andra kommuner ligger på så blir det tydligt att Robertsfors 

kommun ligger lågt i detta avseende. Utifrån intentionen med habiliteringsersättningen 

bedöms det också rimligt att nivån skrivs upp med jämna mellanrum för att följa 

utvecklingen. Det är dock viktigt att ta i beaktande att den storlek på 

habiliteringsersättningen som beslutas för 2018 kommer att kvarstå även kommande år 

oavsett om dessa stimulansmedel betalas ut eller inte. Habiliteringsersättningens storlek bör 

därför utgå från de ekonomiska möjligheterna kommunen kommer att ha 2019 och 

kommande år framöver.  

Utifrån de ekonomska realiteter vi står inför måste vi se över vilka utgifter vi kan minska på. 

Detta samtidigt som vi vet att vi kommer att få ökade utgifter för personalkostander som en 

följd av heltidsprojektet. I detta läge kan det vara klokt att inte ta på sig nya utgifter. 

Bedömningen är därför att en eventuell höjning av rehabiliteringsersättningen bör avvaktas 

till dess att LSS utredingen, avseende tilläggsdirektivet för rehabiliteringsersättning är 

färdigställd. 
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