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Nr 208. Motion av Malena Ranch 
(MP) om översyn av habiliterings-
ersättningen 
KSN-2011-0665 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till före-
dragningen.  
 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetter-
berg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
att kommunfullmäktige ska besluta  
 
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg 
att utreda vilka förmåner som skulle kunna 
erbjudas personer i daglig verksamhet, 
 
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg 
att genomföra en översyn av nivån i habili-
teringsersättningen, samt 
 
att därmed besvara motionen, 
 
Uppsala den 13 juni 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan, 
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna 
(C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter 
Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V). 
 
 
 

Ärendet 
I motion, väckt den 28 november 2011, av  
Malena Ranch (MP) yrkas att kommunfull-
mäktige uppdrar till dåvarande nämnden för 
vuxna med funktionshinder, numera nämnden 
för hälsa och omsorg, att besluta om en höj-
ning av habiliteringsersättningen samt att kom-
munfullmäktige uppdrar till samma nämnd att 
utreda vilka andra förmåner, exempelvis frisk-
vårdsbidrag, som skulle kunna erbjudas till 
personer inom daglig verksamhet, bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till nämnden för hälsa 
och omsorg, NHO.  
 
NHO anser att nivån för habiliteringsersätt-
ningen bör fastställas av nämnden för hälsa 
och omsorg och att det finns åtgärder som 
skulle kunna bidra till att förbättra situationen 
för personer med habiliteringsersättning. En 
revidering av ersättningen är en sådan.  
 
Nämnden anger vidare i sitt svar att de i enlig-
het med motionärens andra förslag är beredda 
att utreda vilka eventuella andra förmåner som 
skulle kunna erbjudas personer inom daglig 
verksamhet. Nämnden anser att en sådan utred-
ning bör inne-fatta såväl ekonomiska och ju-
ridiska som skattemässiga aspekter. För att 
möjliggöra detta menar NHO att hänsyn till 
eventuellt ökade kostnader för nämnden måste 
beaktas vid resurstilldelning enligt resursför-
delningsmodell. Reservation har avgivits av 
MP, S och V.  
 
Föredragning 
Att ha en daglig sysselsättning ger ett mer-
värde för individen genom att personen har en 
aktivitet att gå till. Det bidrar också till att 
personerna känner delaktighet och får stimu-
lans. Sannolikt kan det också bidra till att per-
sonerna på sikt mår bättre och får mindre be-
hov av vård och omsorg än om de enbart vistas 
i sin hemmiljö. Sysselsättningen är frivillig och 
det huvudsakliga syftet med verksamheten är 
att bidra till den enskildes personliga utveck-
ling och att främja delaktigheten i samhället. 
Enligt Socialstyrelsen betalar ungefär 85 
procent av landets kommuner ut en så kallad 
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habiliteringsersättning till den som deltar i 
daglig verksamhet.  
 
Den 31 december 2011 hade 709 personer ha-
biliteringsersättning, enligt kontoret för hälsa 
vård och omsorg. Runt 500 av dessa arbetade 
heltid och resterande deltid. En ökning om 10 
kronor per person och dag för dessa heltids-
sysselsatta skulle innebära en kostnad om cirka 
1,5 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer 
en kostnad för de 200 deltidssysselsatta på 
cirka 250 000 kronor baserat på en hypotetisk 
beräkning att de är sysselsatta på halvtid och 
därmed får halva ersättningen. Idag uppgår 
habiliteringsersättningen till 40 kronor per 
heldag. 
 
Det är svårt att bedöma om en högre ersättning 
påverkar individens motivation till daglig sys-
selsättning eftersom det snarare än lönearbete 
handlar om att aktivera personen utifrån indi-
viduella behov. Det är dock sannolikt att den 
dagliga verksamheten bidrar till ökad delak-
tighet. Då personerna själva står för eventuella 
rese-kostnader till och från den dagliga verk-
samheten täcks går ersättningen i stort sätt 
jämnt upp med resekostnaderna idag. Det är 
därför rimligt att ersättningsnivåerna ses över 
med vissa intervall.  
 
Vilka ersättningsnivåer som ska gälla är dock 
upp till nämnden för hälsa och omsorg att 
besluta inom ramen för sin budget och med 
hänsyn taget till kostnadsläget och övriga prio-
riteringar. Nämnden är beredd att, i enlighet 
med motionens andra att-sats, utreda vilka 
eventuella andra förmåner som skulle kunna 
erbjudas personer inom daglig verksamhet och 
då även belysa juridiska och skattemässiga 
aspekter. Mot bakgrund av att NHO är ansva-
rig för vilka prioriteringar som ska göras inom 
nämndens ansvarsområde så föreslås att 
motionen är besvarad med hänvisning till 
föredragningen.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om ersättningen för daglig sysselsättning ökar 
med 10 kronor per dag höjs NHO:s kostnader 
med cirka 1.3 miljoner utifrån nuvarande antal 
personer inskrivna i daglig sysselsättning.  
 

Eventuell höjning av ersättningen ska rymmas 
inom nämndens ekonomiska ram. 
 
 
 
 












