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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anders Petersson

2022-03-22

Dnr SON 2021-681
Dnr KS 2021-449

Social- och omsorgsnämnden

Höj nivån på habiliteringsersättningen, svar på motion (-)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att det saknas ekonomiskt utrymme i
social- och omsorgsnämndens internbudget.
Ärende
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-), föreslår i en motion daterad 202105-20 att nivån på habiliteringsersättningen i daglig verksamhet höjs till 15
kronor per timme.
Linköpings kommun utger idag 10 kronor per timme för maximalt 7 timmar
per närvarodag. I syfte att påverka kommuner att införa, bibehålla eller höja
habiliteringsersättningen har staten sedan 2018 utgett ett riktat statsbidrag.
En höjning av habiliteringsersättningen med fem kronor till 15 kronor per
timme innebär en ökad kostnad för social- och omsorgsnämnden med cirka 3
mnkr. Social- och omsorgsnämndens bokslut för 2021 visar på ett underskott
med 58 mnkr. För verksamhetsåret 2020 gick nämnden med ett så stort
underskott att en åtgärdsplan för att minska kostnaderna har gällt.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Mot den bakgrunden bedömer förvaltningen att social- och omsorgsnämnden
inte har möjlighet att finansiera en höjning av habiliteringsersättningen inom
ramen för sin internbudget 2022. Motionen föreslås därför avslås.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Höj nivån på habiliteringsersättningen, svar på motion (-), 2022-03-22
Motionen
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Bakgrund
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar att nivån på habiliteringsersättningen i daglig
verksamhet höjs till 15 kronor per timme.
Förslaget motiveras bland annat med att berörda personer har en låg
grundinkomst samt att dagersättningen inte ens täcker kostnaden för lunch och
resa till och från verksamheten.
Den 1 juni 2018 infördes en möjlighet för kommuner att ansöka om statligt
riktade statsbidrag för att införa, och/eller höja habiliteringsersättningen.
Omsorgsnämnden beslutade att höja habiliteringsersättningen från 5 kronor per
timme, max 7 timmar per dag och 20 dagar per månad till 10 kronor per timme,
max 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka.
Det riktade statsbidraget har utgetts varje år sedan dess och det kommer även
utges för 2022. Den beslutade höjningen 2018 finansieras av det riktade
statsbidraget. Statsbidraget utges endast för deltagande i daglig verksamhet för
personer med beslut enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS).
Norrköpings kommun höjde habiliteringsersättningen 2021 från 6 kronor per
timme till 15 kronor per timme, max 7 timmar per dag och max 35 timmar per
vecka.
I den sammanställning som socialstyrelsen gjort av de 144 kommuner som
rekvirerade statsbidrag för 2020 framgår att den genomsnittliga
habiliteringssättningen före införandet av det riktade statsbidraget var 9,4
kronor per timme och efter införandet 13,6 kronor per timme.
Social- och omsorgsnämnden beräknar ett underskott i bokslutet för 2021 på en
nivå som kräver att nämnden verkställer beslutad åtgärdsplan för att minska
nämndens kostnader.
Mot den bakgrunden föreslår social- och omsorgsförvaltningen att motionen
avslås.
Ekonomiska konsekvenser
En höjning av habiliteringsersättningen från 10 kronor per timme till 15 kronor
per timme och i övrigt lika villkor som idag, beräknas innebära en ökad
kostnad för social- och omsorgsnämnden med cirka 3 mnkr.
De ökade kostnaderna som skulle bli följden av en höjning av habiliteringsersättningen bedöms inte inrymmas i social-och omsorgsnämndens internbudget.

3 (3)

Kommunala mål
Hållbar ekonomi
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
I detta ärende gäller frågan om ersättning till deltagare i daglig verksamhet.
Ärendet berör individer oavsett kön och påverkar service eller fördelning av
resurser. En djupare jämställdhetsanalys har inte bedömts relevant för ärendet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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