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Förslag avseende höjd habiliteringsersättning
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandlande av motion 1/2018 att ge
socialchef uppdrag att rekvirera stimulansmedel för höjd habiliteringsersättning samt ta
fram ett regelverk angående detta.
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
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.
Enligt fördelningsnyckel kan Robertsfors kommun rekvirera 175 tkr. Medlen ska användas
under 2018 och återrapportering och eventuell återbetalning ska ske under våren 2019.
Dessa medel har rekvirerats.

Habiliteringsersättningens syfte
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.

Aktuell situation
I dagsläget betalas habiliteringsersättning ut till 19 deltagare och de uppbär 15 kr/hel dag
och 8 kr/halv dag.
Vid kontakt med Umeås kranskommuner framgår att Vännäs kommun har den högsta
habiliteringsersättningen av kranskommunerna, på 35 kr/hel dag och 17 kr/halv dag. Vännäs
kommun har inte för avsikt att höja sin habiliteringsersättning. Andra kommuner som ligger
lägre eller ej betalar ut någon habiliteringsersättning, överväger att höja ersättningen.

Frågan har diskuterats i socialchefsnätverket i Umeåregionen och nätverket är eniga om att
det är önskvärt att ersättningarna mellan kommunerna inte skiljer sig allt för mycket från
varandra. En rimlig habiliteringsersättning bedöms då vara 35 kr för heldag. Det skulle
innebära en ökning av kostnaderna med nuvarande omfattning av brukare, med max 90 tkr
per år om alla uppbär ersättning för heldag.
Inför beslut är det viktigt att ta i beaktande att det i dagsläget inte finns något beslut om
stimulansmedel för höjd habiliteringsersättning efter 2018.

Bedömning
Kommunstyrelen har intentionen att höja habiliteringsersättningen. Kommunstyrelsen har
uppdragit till socialchef att ta fram ett regelverk avseende detta. Med beaktande av att
stimulansmedel avseende detta endast avser 2018 samt med beaktande av syftet med
habiliteringsersättningen bedöms en höjning till 35 kr för heldag vara rimlig. Detta gå i linje
med Umeås kranskommuner. Väntad kostandsökning för detta bör inte överstiga 90 tkr/år.

Förslag till beslut

1. Ny nivå på habiliteringsersättningen införs från 2018-01-01. Utbetalas retroaktivt.
2. Habiliteringsersättning för hel dag 5-8 tim, 35 kr och för halv dag 1-5 tim, 18 kr.
3. 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.
4. Antalet timmar räknas inklusive restid till och ifrån sysselsättningen, samt raster.
5. Utbetalas månadsvis. Insatt på deltagarens konto eller delvis kontant enligt
överenskommelse med god man/förvaltare.
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