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Höjning av habiliteringsersättningen
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Sammanfattning

Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad erhåller i nuläget habiliteringsersättning till
ett belopp om åtta kronor per timme. Förslag föreligger att från och med 1 maj 2019 höja habiliteringsersättningen från åtta kronor i timmen till tolv kronor i timmen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden höjer habiliteringsersättningen från 8 kronor per timme till 12
kronor per timme från och med den 1 maj 2019.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-03-07
Funktionsstödsnämnden 2019-03-22
Ärendet

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS kan få. Den syftar till att uppmuntra
till deltagande i den dagliga verksamheten och är inte någon form av lön. Ersättningen är
skattefri och räknas inte som inkomst.
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att
stimulera den enskildes deltagande (se proposition 1992/93:159 s. 90). Ersättningen är frivillig
för kommuner att betala ut.
LSS-utredningen (Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen) som presenterades den 10
januari 2019 föreslår att lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) ska förtydligas. Det
ska tydligt framgå att kommuner får utbetala habiliteringsersättning till den som deltar i daglig
verksamhet. Förslaget är att lagen skall tillföras en ny paragraf, 2 kap. 8 a § som lyder
”Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning utbetala habiliteringsersättning till
den som deltar i daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Med habiliteringsersättning avses ekonomisk ersättning i syfte att uppmuntra
till närvaro”.
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Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS i Malmö har tidigare fått
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habiliteringsersättning med fyra kronor per närvarotimme.
Funktionsstödsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 25 april 2018 (FSN 180425-§50) att
höja habiliteringsersättningen från tidigare fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen.
Höjningen genomfördes från och med utbetalningen i maj 2018.
För budgetåret 2018 finansierades kostnadsökningen till följd av en höjd habiliteringsersättning
med statsbidrag. Socialstyrelsen fördelade våren 2018, på uppdrag av regeringen stimulansmedel
till kommunerna i syfte att införa eller höja en låg habiliteringsersättning. Malmö stads totala
kostnad för habiliteringsersättning 2018 blev 4 270 tkr, varav 1 816 tkr avser kostnaden för höjd
habiliteringsersättning från fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen under perioden aprildecember. Användningen av erhållet statsbidrag 2018 har återrapporterats till Socialstyrelsen.
I samband med antagandet av Nämndsbudget 2019, den 20 februari 2019 beslutade
funktionsstödsnämnden att under året höja habiliteringsersättningen från åtta kronor i timmen
till tolv kronor i timmen.
En höjning av ersättningen till tolv kronor i timmen är viktigt för att deltagarna ska känna att
deras arbete är värdefullt och meningsfullt.
Funktionsstödsnämnden har i budgetram 2019 tillförts resurser till en höjd
habiliteringsersättning för personer inom daglig verksamhet LSS. Av de 6 000 tkr som tillförts
budgetramen har 2 400 tkr har fördelats till verksamheten för att finansiera helårseffekten av
höjningen från fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen från och med 1 april 2018.
Resterade 3 600 tkr har reserverats inför årets höjning av habiliteringsersättningen från åtta
kronor i timmen till tolv kronor i timmen. Förslag föreligger om att höjning sker från och med
den 1 maj 2019.
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