Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2018-05-16
Dnr SAN-0045/2018

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning
Beslutsunderlag
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 16 maj 2018
Sammanfattning
För år 2018 finns det möjlighet att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning
från Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en låg
dagpenning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade).
Idag betalar Sundbybergs stad 50 kronor per dag i habiliteringsersättning och
ersättningen har legat på samma nivå sedan 1994. Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen föreslår en höjning av habiliteringsersättningen med
10 kronor per dag, från 50 kronor till 60 kronor per dag.
Förslag till beslut
1. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge social- och
arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att rekvirera statsbidrag för
habiliteringsersättning år 2018.
2. Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att höja
habiliteringsersättningen från 50 kronor per dag till 60 kronor per dag från
och med 1 juli 2018.
Helene Bengtson
Förvaltningschef
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Bakgrund
Habiliteringsersättning är en ersättning som ges till personer som deltar i daglig
verksamhet enligt LSS. Den dagliga verksamheten kan exempelvis bestå av arbete
med hantverk eller praktik på arbetsplatser och syftar till att främja delaktighet i
samhället. Nuvarande habiliteringsersättning i Sundbyberg stad är 50 kronor per
dag, och ersättningsnivån har varit densamma sedan 1994.
För år 2018 finns det möjlighet att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning
från Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget är att införa eller höja en låg
dagpenning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Kommunerna som
rekvirerar bidraget kan göra det enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel. Denna
utgår ifrån det antal deltagare som finns i daglig verksamhet i kommunen enligt
Socialstyrelsens senaste statistik. För Sundbybergs stad är det beloppet 945 000
kronor. De medlen som rekvireras kan användas till och med den 31 december
2018.
Omvärldsbevakning
Ersättningsformen habiliteringsersättning är frivillig för kommuner att betala ut,
men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har idag en habiliteringsersättning.
Samtliga av kommunerna i Stockholms län betalar ut habiliteringsersättning och en
omvärldsbevakning har genomförts för att se vad ett flertal av dessa betalar för
habiliteringsersättning idag.
Kommun
Botkyrka
Ekerö
Järfälla
Nacka
Sigtuna
Stockholm
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Södertälje
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Österåker

Habiliteringsersättning idag
7 kr/timme
5 kr/timme
5 kr/timme
5 kr/timme
5,15 kr/timme
8 kr/timme
7 kr/timme
6 kr/timme
50 kr/dag
6 kr/timme
6,5 kr/timme
5 kr/timme
8,6 kr/timme
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Sundbybergs stad betalar till skillnad från de andra kommunerna i jämförelsen sin
habiliteringsersättning per dag istället för per timme. Vid en genomsnittlig arbetstid
om sju timmar per dag så uppgår habiliteringsersättningen i Sundbyberg till cirka 7
kr/timme.
I en jämförelse mellan Sundbybergs stad och andra kommuners ersättningsnivå så
framgår det att Sundbybergs stad är bland de kommuner som har en relativt hög
habiliteringsersättning i dagsläget. I Järfälla och Sigtuna har det dock redan fattats
beslut om att rekvirera statsbidraget och höja habiliteringsersättningen till 7 kronor
per timme. Ekerö och Sollentuna har tagit fram förslag för att rekvirera
statsbidraget och införa en temporär höjning av ersättningen under 2018. I
Södertälje ligger förslag på att rekvirera statsbidraget och höja ersättningen med fyra
kronor per timme (från 6 kronor per timme till 10 kronor per timme). I några av de
andra kommunerna har tillfrågade tjänstemän också svarat att de för tillfället ser
över en eventuell höjning av habiliteringsersättningen, i och med det nya
statsbidraget.
Ekonomiska konsekvenser
I Sundbybergs stad betalar man i dagsläget 50 kronor per dag i habiliteringsersättning, och detta belopp har varit detsamma sedan 1994. Kommunen har idag
cirka 150 brukare som deltar i daglig verksamhet och har enligt Socialstyrelsens
fördelningsnyckel möjlighet att rekvirera 945 000 kronor för år 2018. Om man utgår
från 2017 års siffror kring kostnader så skulle en höjning för återståendet av 2018
om exempelvis 10 kronor per dag – från 50 kronor till 60 kronor per dag – innebära
en rekvirering på under 100 000 kronor för 2018.
Statsbidraget avser år 2018 och därför kommer en eventuell varaktig höjning av
habiliteringsersättningen innebära utökade kostnader för kommunen under
kommande år, om inte nya statsbidrag ges. En höjning av habiliteringsersättningen
med 10 kronor per dag skulle innebära en ökad kostnad för kommunen med cirka
128 000 kronor per år, givet en oförändrad volym. En sådan kostnadshöjning skulle
vara marginell i den totala kostnaden för funktionshinderområdet (ca 21 mnkr per
år). Om nya statsbidrag inte ges kommer verksamheten att hantera
kostnadsökningen enligt ovan inom ram.
För deltagarna inom daglig verksamhet i kommunen skulle en höjning av
habiliteringsersättningen innebära en förbättring av deras privata ekonomi.
Habiliteringsersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst, och deltagarna
får därför behålla hela summan av ersättningen. Deltagare i daglig verksamhet
erhåller i regel en aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan,
som i dagsläget uppgår till mellan 8152 och 9290 kronor per månad före skatt. En
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höjning av habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag skulle för deltagarna i
den dagliga verksamheten innebära 200 kronor i månaden i utökad inkomst.
Analys och slutsats
Den dagliga verksamheten är en viktig del av samhällsbygget och främjar delaktighet
i samhället för personer med funktionsnedsättning. Habiliteringsersättningen
fungerar som ett incitament för den enskilda att delta i den dagliga verksamheten
och därmed ha en meningsfull sysselsättning. En höjning av ersättningen skulle dels
höja incitamentet för ett deltagande i den dagliga verksamheten och också innebära
en förbättring av den ekonomiska situationen för deltagarna.
Vid en omvärldsbevakning visade det sig att Sundbybergs stad i dagsläget har en
relativt hög habiliteringsersättning i jämförelse med en rad andra Stockholmskommuner. Det visade sig dock att många av de tillfrågade kommunerna hade fattat
beslut om, eller har förslag på, att höja habiliteringsersättningen i och med det nya
statsbidraget.
För Sundbybergs stad skulle en höjning av habiliteringsersättningen innebära en
marginell kostnad i förhållande till den totala kostnaden för funktionshinderområdet
samtidigt som det skulle ge positiva effekter för brukarna inom daglig verksamhet.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför en höjning av
habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag, från 50 kronor till 60 kronor per
dag.
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