
Ks § 129 Dnr 9018/89.109 
  
Förslag om höjd Habiliteringsersättning 
  
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. 
  
Beslutsunderlag 
  
Tjänsteskrivelse 
Motion 1/2018 

Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta att:  

 
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 den enskilde eller god man/förvaltare. 
  
Yrkanden: 
Mari Viberg yrkar på att: 
Punkt 2. Habiliteringsersättning för heldag 5-8 tim, 60 kr och för halv dag 1-5 tim, 40 kr. 
  
Punkt 5. Utbetalas månadsvis insatt på deltagarens konto eller delvis kontant  enligt 
överenskommelse med den enskilde alternativt med god man/förvaltare. 
  
Ny punkt 6. Habiliteringsersättningen räknas årligen upp motsvarande indexuppräkningen av 
prisbasbelopp. Hel dag 0,132 % halv dag 0,088 % och avrundas uppåt. Ersättningsnivån 
bibehålls även om prisbasbeloppet sänks. 
  
Röstning begärs Ja- röster 2 enligt Mari Vibergs yrkande, Nej- röster 2 för Mari Vibergs 
yrkande. 
  
Kommunstyrelsens socialutskott beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt socialchefens förslag. 
  
C reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 



  
  
Yrkanden: 
Lars Tängdén (C): Bifall till Marie Vibergs yrkande. 
Kjell-Åke Nilsson (S) Bifall till sociala utskottets förslag. 
Robert Lindgren (S) Bifall till sociala utskottets förslag. 
  
Ordföranden ställer sociala utskottets förslag mot Marie Vibergs (C) yrkande och finner att 
sociala utskottets förslag vunnit bifall. 
  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
  
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 den enskilde eller god man/förvaltare. 
  
  
  
Reservation 
C och M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 






