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Habiliteringsersättning

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

De medel som regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela till kommunerna i 

stimulansbidrag för habiliteringsersättning har som syfte att antingen införa eller höja en redan låg 

habiliteringsersättning till de som deltar i daglig verksamhet.

 I budget finns 898 000 avsatta till habiliteringsersättning inom daglig verksamhet som ligger inom ASI (och 

inte inom OoF, Omsorg om funktionshindrade). Stimulansbidragen kom redan 2018 men då avstod 

Vänersborgs kommun från att rekvirera, då vi inte hade för avsikt att höja dagpenningen eftersom det då 

skulle innebära en ramhöjning. Vi ansåg också att det var fel att göra en höjning för 2018 för att åter igen 

sänka under 2019. De var flera kommuner som avstod att rekvirera av samma anledning. Men det framkom 

också att det var många kommuner som rekvirerade bidraget och betalde ut det som en tillfällig bonus 

under 2018.

När det stod klart att stimulansmedlen även skull komma under 2019 beslöt vi att rekvirera pengarna och 

göra en tillfällig höjning under 2019, bland annat efter viss påtryckning från intresseorganisationerna FUB 

med flera.

Nu verkar det som att det kommer statliga pengar även under 2020 och då kan vi genomföra en sådan 

höjning också nästa år.

Min bedömning är att det nog är få kommuner som kommer att höja sina anslag till habiliteringsersättningen 

om statsbidraget upphör. Dock använder vi inte statsbidraget att finansiera den kostnad som redan ligger i 

nämndens budget, utan det används till en tillfällig höjning.

Om vi inte skulle få nya statsmedel nästa år och vill bibehålla höjningen så skulle det innebära en ramhöjning 

med ca 1,3 miljoner. Skulle det bli så är det beslutet om detaljbudgeten för 2020 som Socialnämnden 

kommer att ta den 19 december som är avgörande.

För oss som kommun så följer vi de besked som skriftligen lämnas från Socialstyrelsen inte vad statsråd 

eventuellt säger i Riksdagen. Det vi hoppas på är att staten fortsätter med stödet och inte övervältrar nya 

kostnader på kommunerna. Det har vi drabbats tillräckligt mycket av.

Dan Nyberg, socialnämndens ordförande


