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Paragrafer

§ 81

Beslutande

Se deltagarlista på nästa sida.

Närvarande ersättare

Se deltagarlista på nästa sida.

Övriga deltagande

Se deltagarlista på nästa sida.

Utses att justera

Maud Richthoff (SD)
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Kommunhuset, 2019-05-28.
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Deltagarlista
Beslutande

Notering

Bodil Mellgren (S), ordf.
Mikael Lagergren (M), 1:e vice ordf.
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), 2:e vice
ordf.
Inger Jansson (M)
Rabie Aldeeb (M)
Ingemar Lund (S)
Lena Kanevåg (S)
Tanja Henriksson (V)
Christoffer Sonesson (KD)
Maud Richthoff (SD)
Maj-Britt Magnusson (S)
Ersättare

Lars Norin (M)
Barbro Hedengren (M)
Haakon Hansen (SD)
Övriga
Agneta von Schoting, socialchef
Cecilia Läräng Westerlund, nämndsekreterare
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SN § 81

Dnr SN/2019:124

Möjlighet för kommunen att rekvirera stadsbidrag för
habiliteringsersättning 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att
1. rekvirera 100 % av beloppet, 989 861 kronor och fördela på brukare med
beslut om daglig verksamhet enligt LSS, under år 2019
2. socialnämndens beslut förklaras omedelbart justerat
Yrkanden
Maud Richthoff (SD), Christoffer Sonesson (KD), Tanja Henriksson (V) och MajBritt Magnusson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir
nämndens beslut.
Beskrivning av ärendet
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget
får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts
med hjälp av statsbidraget. Socialstyrelsen har en fördelningsnyckel i vilken det
framgår hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera.
Strängnäs kommun, socialnämnden har en möjlighet att rekvirera 989 861
kronor för 2019. Stadsbidraget skall användas under perioden 1 januari- 31
december 2019 och medel skall rekvireras senast 1 juni 2019. Om kommunen
inte använt hela statsbidraget skall det återbetalas till Socialstyrelsen.
Bakgrund
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde 2017-09-09, SN § 123 att anta
Habiliteringsersättning i Strängnäs kommun, daterat den 9 september 2017, att
börja gälla från och med den 1 januari 2018. I ärendet framgår att ersättningen
inte är 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 skall inte betraktas
som lön. Vid tiden för när denna utredning genomfördes så hade deltagare i
daglig verksamhet habiliteringsersättning i 87 % av Sveriges kommuner.
Ersättningsnivåerna varierar dock. Ersättningsnivån i Strängnäs kommun hade
varit densamma under åren 1996- fram till 2017 då nämnden utifrån föreliggande
utredning fattade ett nytt beslut som är nu gällande from 2018-01-01. I ärendet
finns en modell för ersättningen beskriven.
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Socialnämnden beslutade i samma ärende att både daglig verksamhet (LSS) och
sysselsättning (SOL) skulle omfattas av habiliteringsersättningen from 2018-0101. Grunden till att inkludera båda dessa insatser var att brukare behandlades
mer likvärdig och konsekvent. Förändringen skulle också innebära att
ersättningen ges utifrån aktiviteten istället för vilket lagbestämmelse som
insatsen grundade sig på.
Även för 2018 fanns möjlighet för kommuner att rekvirera statsbidrag under
samma förutsättningar som ovan. För 2018 hade kommunen möjlighet att
rekvirera 945 000 kr.
Inför fjolårets beslut om att rekvirera habiliteringsersättning för målgruppen som
har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, kontaktad socialkontoret
socialstyrelsen med fråga om det fanns beslut om att medel även skulle finnas att
rekvirera för kommande år. Socialstyrelsen kunde vid tillfället inte ge något
besked i den frågan. Interna diskussioner fördes, -kortsiktiga statsbidrag,
tidsbegränsad höjning av ersättning till en brukare med LSS – beslut, men inte
till brukare med SOL- beslut och konsekvenserna av sådant beslut.
Socialkontoret valde i dialog med socialnämndens ordförande och socialchef att
rekvirera den merkostnad som blev utifrån socialnämnden beslut utifrån för
målgruppens höjning av habiliteringsersättning för år 2018. Socialkontoret
rekvirerade 30 000kr.
Aktuell situation

Det är socialnämnden som bör fatta beslut om habiliteringsersättning. Sista dag
att rekvirera statsbidragen är 1 juni 2019. Socialnämnden har sedan tidigare
fattat beslut om att införa habiliteringsersättning för aktuell målgrupp och frågan
för nämnden är nu att ta ställning till om statsbidrag skall rekvireras, om
ersättningen skall höjas och i så fall villkoren för det. Även i år har kontakt tagits
med socialstyrelsen med samma fråga som ovan och frågan har fått samma svar,
det finns inga beslut fattade om möjligheten at rekvirera habiliteringsersättning
kommande år. Socialstyrelsen menar att det är kommunen själv som avgör hur
de vill fördela medlen, men det är bara de som har beslut enligt LSS som kan ta
del av bidraget. De medel som rekvireras skall användas under året, används inte
rekvirerade medel skall dessa återbetalas.
Antal brukare med habiliteringsersättning just nu

95 brukare har daglig verksamhet enligt LSS
Ersättningen för heldag är 47 kronor och ersättning för halv dag är 30 kronor.
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Kostnader för habiliteringsersättning LSS

Kostnad LSS (Ändamål 515)
2018 Jan2019 JanPrognos
2018 Apr
Apr
2019
596 281
kr
158 028 kr
183 347 kr
691 816 kr
Prognos 2019 bygger på differens Jan-Apr 2019-2018

Rekvirera 100 % av beloppet 989 861 kronor och fördela på brukare med beslut
om daglig verksamhet enligt LSS
Rekvirerat belopp

989 861 kr

Hela beloppet går till höjning av ersättning LSS
% Höjning
Kostnad LSS totalt efter höjning

143%

Bygger på prognos LSS ovan

1 681 677 kr

Ersättningar:
Heltid

114 kr

Halvtid

73 kr

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Om socialnämnden fattar beslut enligt förslag medför det inga ekonomiska
konsekvenser för kommunen enligt ovan.
Övriga konsekvenser
Att statsbidraget är att se som en gåva från staten, att beslutet är ett
engångsbeslut för målgruppen med biståndsbeslut enligt LSS.
Uppföljning
Uppföljning i samband med årsredovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Översyn av habiliteringsersättning, 2017-09-09
Protokollsutdrag, Socialnämnden § 123, 2017-10-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
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