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Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om att 
höja habiliteringsersättningen (HAB-ersättning) med tio kronor 
per dag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet 
 
Ärendet 
Anna Manell och Mohamad Hassan båda FP föreslår i motion, väckt vid kommunfull-
mäktiges sammanträde 27 oktober 2014, att habiliteringsersättningen (HAB-ersättning) ska 
höjas med 10 kronor per dag. Motionärerna föreslår vidare att kommunfullmäktige uppdrar 
till dåvarande nämnden för hälsa och omsorg, numera omsorgsnämnden, att säkerställa att 
förslaget angående HAB-ersättningen verkställs samt att den indexregleras årligen.    
 
Motionen återges i bilaga 1 
 
Nämndyttrande 
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslagit att motionen besvaras med föredrag-
ningen i ärendet. FP-, M- och C-ledamöterna har avgivit reservation. Protokollsutdrag åter-
ges i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer som har en utvecklingsstörning, 
autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som fått en betydande och be-
stående hjärnskada. 

Daglig verksamhet finns till för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra un-
der dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och 
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främja delaktighet i samhället. En del personer utför ett arbete inom ramen för den dagliga 
verksamheten och för några, 4-5 personer per år, leder det till ett arbete inom den ordinarie 
arbetsmarknaden. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har 
vissa personer rätt till daglig verksamhet.  

Personer som deltar i den dagliga verksamheten får en mindre ersättning, så kallad habilite-
ringsersättning. Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera 
och motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. Den kan därmed inte klassas som 
lön. De flesta av deltagarna inom daglig verksamhet är beviljade aktivitets- eller sjukersätt-
ning, vilket är deras huvudsakliga inkomst.  
 
Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser betalar cirka 80 procent av landets kommuner ut 
habiliteringsersättning. Det finns ingen nationell statistik över habiliteringsersättningarnas 
storlek.  Enligt förfrågan (2014) bland 12 kommuner varierar ersättningen mellan cirka 25 – 
56 kronor per heldag. Uppsalas ersättning är högst i jämförelse med bland annat Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Lund, Borås och Örebro. Borås hade näst högst med en ersättning på 
50kr/dag. Göteborg med flera betalar 0,1 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 
44kr/dag.  Huruvida deltagare i daglig verksamhet får betala avgifter för resor ser också olika 
ut mellan kommuner.   
 
Nämnden för hälsa och omsorg beslutade om att höja habiliteringsersättningen under 2014. 
Anledning var höjningen av 30-dagarsbiljetten i kollektivtrafiken i Uppsala län. Bakgrunden 
är att samtliga som är beviljade resa till daglig verksamhet betalar en egenavgift som är den-
samma som månadskortet inom kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och 
omsorg beslutade därför att höja habiliteringsersättningen från och med 1 april 2014 med 16 
kronor per dag, vilket gör att Uppsala är en av de kommuner i landet som betalar ut högst er-
sättning (56 kronor för heldag och 46 kronor för halvdag).  
 
Ett nytt beslut har tagits av Uppsala läns landsting angående 30-dagarskortet för kollektivtra-
fik som innebär att personer med aktivitets- eller sjukersättning får betala 450 kr per månad 
från och med 1 april 2015 istället för som tidigare 750 kr per månad. Den enskilde har alltså 
300 kr mer i månaden från 1 april 2015. Om HAB-ersättningen skulle höjas motsvarande 
detta skulle den höjas med 14 kronor per dag. Personer med funktionsnedsättning är en eko-
nomiskt utsatt grupp och nämnden har i likhet med motionärerna uppfattningen att det är an-
geläget att förbättra de ekonomiska villkoren. Nämnden har valt att istället för att öka habilite-
ringsersättningen sänka egenavgifterna. Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att 
sänka alternativt helt ta bort egenavgiften för 2016.   
 
Motionärerna föreslår att habiliteringsersättningen ska indexregleras årligen. Konsumentpris-
index (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som in-
flationsmått och vid avtalsreglering. KPI räknas fram av Statistiska centralbyrån varje månad. 
KPI bygger på prisutvecklingen för en rad saker som vi köper som konsumenter, både varor 
och tjänster. Här ingår mat, bostad, kläder, resor med mera. Nämnden för hälsa och omsorg 
gjorde bedömningen att index kan användas och beslutade 2014 att från och med 2016 koppla 
habiliteringsersättningen till konsumentprisindex med fast ränta (KPIF).  
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet om en indexreglering och sänkningen av egenav-
giften har tagits i beräkning inom ramen för omsorgsnämndens budget för 2016.  
 
Konsekvenser för jämställdhet och tillgänglighet 
Inga konsekvenser 
 
Barn perspektivet 
Inga personer under 18 år har daglig verksamhet. Beslutet innebära inga konsekvenser. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef för kommunledningskontoret 



Motion av Mohamad Hassan (FP) och Anna Manell (FP) om att höja 
Habiliteringsersättningen (HAB-ersättning) med 10 kronor per dag. 

Samhället ska ge förutsättningar för människor att kunna ta tillvara sin fulla kapacitet. 
Funktionsnedsättning kan innebära att en individs möjlighet till delaktighet påverkas 
negativt. Att ha ett arbete eller en sysselsättning är en av de viktigaste förutsättningarna för 
delaktighet och för att kunna leva ett gott liv. Personer med funktionsnedsättning ska ges 
stöd för att kunna arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. För de människor, som inte har 
förmågan att arbeta på den öppna arbetsmarknaden, måste det finnas meningsfull 
sysselsättning. 

"Den som omfattas av LSS (lagen om stöd och service) personkrets 1 eller 2 och är i 
yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig 
verksamhet." För dessa individer utgår HAB- ersättning. HAB- ersättningen har länge varit 
oförändrad men har nu höjts. Höjningen innebär dock inte en nettohöjning eftersom den 
enbart parerade den höjda kostnaden i kollektivtrafiken. Det är därför hög tid att 
ersättningen höjs och indexregleras. Det är av stort vikt att HAB- ersättningen blir hållbara 
övertid. 

Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för 
delaktighet. Men människor med funktionsnedsättning ska inte "handikappas" utan ska ges 
alla möjligheter att delta i samhällslivet. För dem som inte kan arbeta så ger den dagliga 
verksamheten en möjlighet till meningsfull daglig sysselsättning. En rimlig ersättning måste 
självklart utgå för dem som deltar i den dagliga verksamheten. Att ersättningen inte höjts på 
många år och nu enbart för att parera ökade resekostnader är inte acceptabelt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att ge Nämnden 
för Hälsa och Omsorg i uppdrag att säkerställa att Habiliteringsersättningen höjs med 10 
kronor och indexregleras årligen. 

Mohamad Hassan (FP) 
Anna Manell (FPW/Ä 

bilaga 1



uPenia OMSORGSNÄMNDEN 

1(10) 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-19 

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12, klockan 15.00-17.05 

Tjänstgörande: 	Eva Christiernin (S), ordf 
Asa Puide (MP), 1:e vice ordf 
Sonny Husén (S) 
Britt-Marie Löfgren (S) 
Stig Rådahl (M) 
Inger Liljeberg Kjelsson (M) 
Roine Thunberg (M) 
Ludvig Larsson (FP) 
Mikaela Persson (MP) 
Björn Lind (V) 
Stefan Hamnstedt (C) 

Ersättare: Börje Hallberg (S) 
Josefin Mannberg (S) 
Eric Lennerth (M) 
Viktoria Rönnqvist (KD) 

Övriga deltagare: Tomas Odin, direktör 
Magnus Johannesson, avdelningschef 
Jenny Hedberg, avdelningschef 
LenaThalkn avdelningschef 
Ann LarAn, avdelningschef 
Marie Öberg, controller 

Utses att justera: 	Stig Rådahl (M) Paragrafer: 110-125 

Justeringens 
plats och tid: 	Omsorgsförvaltningen, 2015-08-20 ,14  
Underskrifter: 

   

   

Eva Christiernin (S), ordförande 	Stig Råda (FP), justerare 

Ktue, 	16,0-1 
Kerstin Sundqvist, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Omsorgsnämnden 
Datum: 	 2015-08-19 
Datum för 
anslags uppsättande: 2015-08-21 

Sista dag för överklagande: 	2015-09-11 
Datum för anslags nedtagande: 2015-09-14 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

 

Omsorgsförvaltningen, Stationsgatan 12 

Underskrift: 

  

Kerstin Sundqvist, sekreter re 

 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign • 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-08-19 

§ 119 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om att höja 
habiliteringsersättningen med tio kronor per dag. Dnr OSN-2015-0291 

Beslut 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med 

föredragningen i ärendet 

Reservationer 
Ludvig Larsson (FP), Stig Rådahl (M), Inger Liljeberg Kjellson (M), Roine Thunberg (M) och 
Stefan Hamnstedt (C) reserverar sig till förmån för Ludvig Larssons (FP) yrkande. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag 2015-07-06 till beslut. 

Anna Manell och Mohamad Hassan båda FP föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 27 oktober 2014, att habiliteringsersättningen (HAB-ersättning) ska höjas med 10 
kronor per dag. Motionärerna föreslår vidare att kommunfullmäktige uppdrar till dåvarande 
nämnden för hälsa och omsorg, numera omsorgsnämnden, att säkerställa att förslaget angående 
HAB-ersättningen verkställs samt att det indexregleras årligen. 

Nämnden kan konstatera att det under år 2014 och 2015 tagits beslut i syfte att förbättra de 
ekonomiska villkoren för personer med funktionsnedsättning. 

Yrkanden 
Ludvig Larsson (FP) yrkar att omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Eva Christiernin (S) yrkar i enlighet med föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ludvig Larssons (FP) yrkande mot eget och finner bifall till 
föreliggande förslag. 

Justerandes sign 



la JPecete OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Hagström Ingela (KLK) 	 2015-07-06 	OSN-2015-0291 
Petersson Monica (OMF) 	 KSN 2014-1319 

Omsorgsnämnden 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om att 
höja habiliteringsersättningen med tio kronor per dag 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet 

Ärendet 
Anna Manell och Mohamad Hassan båda FP föreslår i motion, väckt vid kommunfull-
mäktiges sammanträde 27 oktober 2014, att habiliteringsersättningen (HAB-ersättning) ska 
höjas med 10 kronor per dag. Motionärerna föreslår vidare att kommunfullmäktige uppdrar 
till dåvarande nämnden för hälsa och omsorg, numera omsorgsnämnden, att säkerställa att 
förslaget angående HAB-ersättningen verkställs samt att det indexregleras årligen. 

Motionen återges i bilaga 

Föredragning 
Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning för personer som har en utvecklingsstörning, 
autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som fått en betydande och be-
stående hjärnskada. 

Daglig verksamhet finns till för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra un-
der dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen och 
främja delaktighet i samhället. En del personer utför ett arbete inom ramen för den dagliga 
verksamheten och för några, 4-5 personer per år, leder det till ett arbete på den ordinarie ar-
betsmarknaden. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har vissa 
personer rätt till daglig verksamhet. 

Personer som deltar i den dagliga verksamheten får en mindre ersättning, så kallad HAB-
ersättning. Habiliteringsersättning är en ersättning som i huvudsak syftar till att stimulera och 
motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. Den kan därmed inte klassas som lön. 
De flesta av deltagarna inom daglig verksamhet är beviljade aktivitets- eller sjukersättning, 
vilket är deras huvudsakliga inkomst. 

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser betalar cirka 80 procent av landets kommuner ut 
habiliteringsersättning. Det finns ingen nationell statistik över habiliteringsersättningarnas 
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storlek. Enligt förfrågan (2014) bland 12 kommuner varierar ersättningen mellan cirka 25 — 
56 kronor per heldag. Uppsalas ersättning är högst i jämförelse med bland annat Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Lund, Borås och Örebro. Borås hade näst högst med en ersättning på 
50kr/dag. Göteborg med flera betalar 0,1 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 44 
kr/dag. Huruvida deltagare i daglig verksamhet får betala avgifter för resor ser också olika ut 
mellan kommuner. 

Nämnden för hälsa och omsorg beslutade om att höja habiliteringsersättningen under 2014. 
Anledning var höjningen av 30-dagarsbiljetten i kollektivtrafiken i Uppsala län. Bakgrunden 
är att samtliga som är beviljade resa till daglig verksamhet betalar en egenavgift som är den-
samma som månadskortet inom kollektivtrafiken i Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och 
omsorg beslutade därför att höja habiliteringsersättningen från och med 1 april 2014 med 16 
kronor per dag, vilket gör att Uppsala är en av de kommuner i landet som betalar ut högst er-
sättning (56 kronor för heldag och 46 kronor för halvdag). 

Ett nytt beslut har tagits av Uppsala läns landsting angående 30-dagarskortet för kollektivtra-
fik som innebär att personer med aktivitets- eller sjukersättning får betala 450 kr per månad 
från och med 1 april 2015 istället för som tidigare 750 kr per månad. Den enskilde har alltså 
300 kr mer i månaden från 1 april 2015. Om HAB-ersättningen skulle höjas motsvarande 
detta skulle den höjas med 14 kronor per dag. Personer med funktionsnedsättning är en eko-
nomiskt utsatt grupp och nämnden har i likhet med motionärerna uppfattningen att det är an-
geläget att förbättra de ekonomiska villkoren. Nämnden har valt att istället för att öka habilite-
ringsersättningen sänka egenavgifterna. Förvaltningen utreder för närvarande möjligheten att 
sänka alternativt helt ta bort egenavgiften för 2016. 

Motionärerna föreslår att habiliteringsersättningen ska indexregleras årligen. Konsumentpris-
index (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som in-
flationsmått och vid avtalsreglering. KPI räknas fram av Statistiska centralbyrån varje månad. 
KPI bygger på prisutvecklingen för en rad saker som vi köper som konsumenter, både varor 
och tjänster. Här ingår mat, bostad, kläder, resor med mera. Nämnden för hälsa och omsorg 
gjorde bedömningen att index kan användas och beslutade 2014 att från och med 2016 koppla 
habiliteringsersättningen till konsumentprisindex med fast ränta (KPIF). 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet om en indexreglering och sänkningen av egenav- 
giften har tagits i beräkning inom ramen för omsorgsnämndens budget för 2016. 

Konsekvenser för jämställdhet och tillgänglighet 
Inga konsekvenser 

Barn perspektivet 
Inga personer under 18 år har daglig verksamhet. Beslutet har inga konsekvenser. 

Omsorgsförvaltningen 

Tomas Odin 
Direktör 
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