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Höjd habiliteringsersättning inom enheten för funktionsstöd 

Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och enhetschef Margareta Emnegard 

har inkommit med skrivelse daterad den 30 april 2018 rörande höjd 

habiliteringsersättning inom enheten för funktionsstöd. I skrivelsen anges att 

Socialstyrelsen ger landets kommuner möjlighet att ansöka om stimulansbidrag 

för att införa eller höja dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunen har 2018 

erhållit 175 000 kronor i stimulansbidrag. Kommunens habiliteringsersättning 

uppgår i dagsläget till fem kronor per timme. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och enhetschef Margareta Emnegard 
kommunstyrelsen besluta att stimulansbidraget för år 2018 används för att höja 
habiliteringsersättningen vid deltagande i daglig verksamhet inom LSS
verksamheten från fem kronor per timme till tio kronor per timme från och med den 
1 juni 2018. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att kostnader för 
habiliteringsersättning avseende 2019 hänskjuts till budgetberedning för 2019 års 
budget. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag. 
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Höjd habiliteringsersättning inom Enheten för 
funktionsstöd from 2018-06-01 

Ärendebeskrivning 
Socialstyrelsen ger landets kommuner möjlighet att ansöka om 

stimulansbidrag för att för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). 

Habiliteringsersättningen är att betrakta som en "flitpeng" och är motiverande 

för deltagarna. Daglig verksamhet är till skillnad från äldres dagverksamhet 

en sysselsättning som ska efterlikna arbete för personer med 

funktionsnedsättning. 

Bidragets storlek är uträknat enligt en fördelningsnyckel för ändamålet, 

enhetschef för verksamheten har ansökt för Ljusnarsbergs kommun om 

175 000 kronor för 2018, vilket erhållits. Återstoden av ej använda medel ska 

betalas tillbaka till Socialstyrelsen, återrapportering ska ske till 

Socialstyrelsen under våren 2019. 

I dag är Ljusnarsbergs kommuns habiliteringsersättning 5 kronor/timme till 

arbetstagarna på daglig verksamhet. Ersättningen har varit densamma i ca 20 

år. Budget för utgiven habiliteringsersättning uppgick under 2017 till 106 000 

kronor. 

Förslag till beslut är att habiliteringsersättningen höjs till 10 kronor/timme 

vilket innebär en ersättning om 30 kronor/halvdag och 60 kronor/heldag. 

Förslaget står i paritet med våra grannkommuners förslag till förändring. 



Om BOS väljer att höja ersättningen innebär detta ingen ökad kostnad under 

år 2018, eftersom medel ansökts från staten. Dock innebär höjd 

habiliteringsersättning ökade kostnader för år 2019 med ca 60 000-75 000 

kronor, beroende på antalet personer som beviljas daglig verksamhet, förutsatt 

att beslut fattas för detta år. I ovan angiven summa inkluderas ett fåtal 

personer som erhåller insatsen daglig verksamhet enl. SoL ( avser personer 

med psykisk ohälsa). 

Förslag 

- Att stimulansbidraget för år 2018 används att höja 
habiliteringsersättningen från 5 kronor/timme till 10 kronor/timme 
inom LSS from 1 juni 2018. 

- samt att kostnader för 2019 hänskjuts till budgetberedning för 2019 års 
budget. 

Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Socialchef 
Margareta Emnegard 
Enhetschef för funktionsstöd 




