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Översyn av habiliteringsersättning
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. anta Habiliteringsersättning i Strängnäs kommun, daterat den 9
september 2017, att börja gälla från och med den 1 januari 2018.
Beskrivning av ärendet

Habiliteringsersättning är en ersättning som utgår till personer som deltar i
daglig verksamhet. Ersättningen är inte reglerad i lag men förordas i förarbetena
till Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet
med ersättningen är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten.
Ersättningen ska inte betraktas som lön. 87 procent av Sveriges kommuner
erhåller deltagare i daglig verksamhet habiliteringsersättning. Ersättningen
varierar i olika kommuner.
Nivån på, och omfattningen av, habiliteringsersättningen har under flera år varit
föremål för diskussion, både inom förvaltningen och bland brukare. Ersättningen
i Strängnäs har sedan 1996 varit 36 kronor per dag, och inte ändrats sedan dess.
1996 års framräkning av habiliteringsersättning tros ha utgått från prisbasbelopp
som då var 36 100 kronor.
Modell för ersättningen

Prisbasbeloppet räknas fram utifrån det allmänna prisläget enligt
bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs
med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt
kalenderår. Att utgå ifrån prisbasbeloppet är en vedertagen metod för att räkna
fram olika typer av ersättningar och avgifter, exempelvis handikappersättning
och pension. Därför bedöms det i detta fall vara lämpligt att vid framtagandet av
habiliteringsersättning, utgå från prisbasbeloppet.
För att inte ersättningen ska urholkas såsom hittills skett föreslås att en årlig
justering ska göras utifrån en given modell. Modellen innebär att ersättningen
inför varje nytt år justeras så att den från och med 1 januari nästkommande år är
0,1 procent av nästkommande års prisbasbelopp.
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Om prisbasbeloppet sänks lämnas ersättningen oförändrad. Detta beror på att
den enskilde oftast ser ersättningen som en lön, samt att ersättningen ska kunna
vara rimligt förutsebar. Det innebär, i likhet med en lön, att ersättningen inte bör
kunna sänkas men däremot kunna kvarstå oförändrad.
Ersättningens nivå och omfattning

En i dagsläget möjlig nivå för ersättningen är 0,1 procent av prisbasbeloppet. Det
innebär att ersättningen för heldag blir 45 kronor. En jämförelse med andra
kommuner ger vid hand att det finns både lägre och högre ersättningar, samt
många olika modeller för vad som ingår i ersättningen. Det gör jämförelser svåra,
och därmed kan man tyvärr inte klargöra om Strängnäs har en hög eller låg nivå
på ersättningen.
Förvaltningens bedömning är att det är mycket angeläget att höja ersättningen.
Därför föreslås i detta skede en höjning som kan rymmas inom budgetramen, och
då är 45 kronor möjligt.
Vidare föreslås socialnämnden även att införa halvdagsersättning på 29 kronor,
som är 65 procent av föreslagen heldagersättning. Anledningen till att den
halvdagsersättningen inte är 50 procent av heldagsersättningen, är att
ersättningen i så fall skulle bli orimligt låg.
Både daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) föreslås att omfattas av
habiliteringsersättning från 1 januari 2018. Med heldag avses 4-8 timmar per dag,
och halvdag 1-4 timmar per dag. Genom att inkludera båda dessa insatser
behandlas brukare mer likvärdigt och konsekvent. Förändringen skulle innebära
att ersättningen ges utifrån aktiviteten istället för vilken lagbestämmelse som
insatsen grundar sig på.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

I dagsläget har cirka 90 personer beslut om daglig verksamhet (LSS) och cirka 35
sysselsättning (SoL) i Strängnäs. 2016 års utbetalning av habiliteringsersättning
till brukare inom daglig verksamhet (LSS) uppgick till cirka 464 000 kronor.
Under förutsättningen att habiliteringsersättning ändras till föreslagen
omfattning och nivå skulle detta innebära en kostnadsökning på 250 000
kronor/år. Denna kostnadsökning är beräknad utifrån antalet brukare som idag
har daglig verksamhet (LSS) eller sysselsättning (SoL) och innefattar inte
framtida
volymökningar.
Kostnadsökning
beräknas
rymmas
inom
verksamhetsområdets budgetram.
Övriga konsekvenser

Positiva konsekvenser som förslag kan medföra är att brukare som erhåller
insatsen daglig verksamhet eller sysselsättning behandlas likvärdigt och
konsekvent. Förslaget kan även öka motivationen hos brukare som beviljats
insatsen sysselsättning till en högre närvaro.
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Uppföljning

Beslutet föreslås att följas upp årligen inför nästkommande års budgetberedning.

Beslutsunderlag
Habiliteringsersättning i Strängnäs kommun

Beslutet skickas till

- Ekonomiavdelningen

Inger Grindelid
Socialchef

Carina Lundstedt
Chef för verksamhetsområdet för
personer med funktionsnedsättning
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Socialkontoret

Habiliteringsersättning i Strängnäs kommun
Omfattning

Habiliteringsersättning omfattar personer som beviljats insatsen daglig
verksamhet enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade,
samt personer som beviljats insatsen sysselsättning, enligt Socialtjänstlagen.
Ersättning
Heldag; 4-8 timmar
Halvdag; 1-4 timmar

45 kronor
29 kronor

Ersättningen för heldag ska alltid vara 0,1 procent av innevarande års
prisbasbelopp. Halvdagsersättningen ska alltid utgöra 65 procent av
heldagsersättningen.
Ersättningen gäller endast vardagar eftersom verksamheten inte bedrivs på
helgdagar.
Uppräkning

Uppräknad ersättning börjar alltid att gälla från den 1 januari det aktuella året.
Inför årsskifte ska ersättningen revideras utifrån gällande prisbasbelopp för
nästkommande år.
I det fall prisbasbeloppet sänks ska ersättningen lämnas oförändrad.
I det fall prisbasbeloppet höjs, men där en uppräkning av ersättningen ändå
skulle innebära en sänkning i kronor räknat, ska ersättningen lämnas oförändrad.
Vid uppräkning rundas ersättningen av, upp till närmaste hel krona.
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