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Dnr 2018/120
Förslag om höjning av habiliteringsersättningen
Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att rekvirera
statsbidrag för habiliteringsersättning år 2018.
2. Socialnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen från 5 kr/timme till 7
kr/timme från och med 1 april 2018.

Ärendet i korthet

För år 2018 finns det möjlighet att rekvirera ett statsbidrag från Socialstyrelsen som
syftar till att kommuner ska införa eller höja en låg habiliteringsersättning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Idag är ersättningen i Järfälla kommun 5
kr/timme. Den har varit oförändrad i många år, i riktlinjer från 2010 framgår det att
habiliteringsersättningen även då var 5 kr/timme. I förhållande till andra närliggande
kommuner ligger Järfälla kommuns ersättning lågt. Förslaget är att ersättningen höjs
med 2 kr/timme, från 5 kr/timme till 7 kr/timme från och med 1 april.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Bakgrund

Habiliteringsersättning ges till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela de 350 miljoner kronor som ska skjutas
till kommunernas arbete med habiliteringsersättning under 2018. Syftet med
statsbidraget är att kommuner ska införa eller höja en låg habiliteringsersättning.
Kommunerna kan högst rekvirera det belopp som framgår av Socialstyrelsens
fördelningsnyckel för ändamålet. Fördelningsnyckeln är framräknad utifrån antalet
deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen, enligt den senaste
statistik som Socialstyrelsen har. För Järfälla kommun är det beloppet 2 485 000 kr
och kan enbart rekvireras för år 2018.
Nuvarande habiliteringsersättning i Järfälla kommun är 5 kr/timme. Ersättningen har
varit oförändrad i många år, i riktlinjer från 2010 framgår det att
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habiliteringsersättningen även då var 5 kr/timme. I förhållande till andra närliggande
kommuner ligger Järfälla kommuns ersättning lågt.
Analys

I Järfälla kommun är det idag 266 personer som har insatsen daglig verksamhet
enligt LSS. Habiliteringsersättningen är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i
verksamheten. Ersättningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som
inkomst. Idag är ersättningen i Järfälla kommun 5 kr/timme. En höjning till 7
kr/timme föreslås eftersom ersättningen i kommunen har varit oförändrad i många år
och ligger lågt i förhållande till andra närliggande kommuner.
Om socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidraget kommer det att finansiera
höjningen för år 2018. Eftersom statsbidraget endast avser år 2018 kommer en
eventuell höjning av habiliteringsersättningen innebära utökade kostnader för
kommunen under kommande år. Det beskrivs under nedanstående rubrik
”Ekonomiska konsekvenser”.
Barnkonsekvensanalys

Beslutet kommer inte beröra barn och unga nu eller i framtiden då det enbart är
personer i yrkesverksam ålder som kan få insatsen daglig verksamhet enligt LSS.
Ekonomiska konsekvenser

Statsbidraget avser år 2018 och därför kommer en eventuell höjning av
habiliteringsersättningen innebära utökade kostnader för kommunen under
kommande år.
Socialförvaltningen beräknar att höjning med 2 kr/h skulle innebära en ökad kostnad
med ca 372 000 kr per år med oförändrad volym.
Höjningen är marginell i den totala budgeten för funktionshinderområdet.
Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag för
habiliteringsersättning i syfte att höja Järfälla kommuns habiliteringsersättning från 5
kr/timme till 7 kr/timme.
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