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Vi alla är medvetna om att socialnämndens budgetläge 2020 fortsätter att vara minst lika ansträngd som 
under 2019, där bokslutet kommer att visa stora underskott. 

Politikens vilja styr förvaltningens arbete. Det gäller att söka kostnadsbesparingar överallt, ingen 
verksamhet skall vara undantagen. 

Posten "habiliteringsersättning" sorterar idag under verksamheten "Omsorg om funktionshindrade" som 
från årsskiftet byter namn till verksamhet "Personligt stöd och omsorg". 

Nuvarande habiliteringsersättning i Vänersborgs kommun är 44 kronor för heltid per närvarodag och 31 
kronor för halvtid per närvarodag. 

Socialnämnden biföll vid sitt sammanträde i november förvaltningens förslag avseende "Statsbidrag 
gällande habiliteringsersättning för 2019 - tillfällig höjning av habiliteringsersättningen". 

Den 3 december 2019 besvarade socialminister Lena Hallengren en interpellationsfråga om 
"habiliteringsersättning i alla kommuner". Det var Ulla Andersson som hade ställt frågan. Ulla Andersson 
hade för Vänsterpartiet förhandlat fram denna ersättning under den perioden där regeringen och 
Vänsterpartiet enades om förslag till den statliga budgeten. 

Det som oroar mig är en formulering i vår nämnds beslutsunderlag där jag ser en avvikelse mot en 
utfästelse som Lena Hallengren gjorde. 

Vänersborg: " Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS." 

Lena Hallengren: "Detta är resurser som kan användas för att införa habiliteringsersättning. för att höja en redan 
befintlig habiliieringsersåttning ochför att bibehålla en habiliteringsersättning som man har höjt." 

Lena Hallengren anförde i debatten med Ulla Andersson även följande "Vi har inte sagt att det här är någonting som 
finns bara under ett år, utan det finns långsiktigt. " 

Ulla Andersson uttryckte det som vi alla känner till, även i Vänersborg: "Eftersom detta inte är en lagstadgad 
verksamhet och det nu rullar fram besparingar över hela Sverige är risken stor att dessa verksamheter återigen 
drabbas." 

Jag konstaterar att det i Vänersborg fanns en habiliteringsersättning och att statsbidraget 2019 användes för att höja en 
låg dagpenning (i form av en engångsutbetalning). 

När den statliga ersättningen åter kan sökas, skall Vänersborg enligt min uppfattning söka bidraget för att bibehålla 
höjningen 2020 motsvarande utbetalningen 2019. 

Formuleringen i socialnämndens underlag "bibehålla eller höja en låg dagpenning" borde ha varit" bibehålla en höjd 
dagpenning" för att inte kunna leda till framtida beslut som är i strid mot vad statsbidraget avser. Statsbidraget kan 
inte användas för att finansiera den dagpenningen som redan hade legat som en kostnad i nämndens budget. 

Jag vill fråga socialnämndens ordförande om han instämmer i min 
tolkning? 
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