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Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för 
daglig verksamhet 

INLEDNING 
Förslagets träd, Arbetstagarrådet Daglig verksamhet, inkom genom David Eriksson, 
Jonas Eklind, Emma Gustafsson, Mikael Kedert, Lars Andersson, Tomas Eriksson, 
Tomas Dammgren, )im Prokap och Sofia Nykvistden 3 december 2014 med 
rubricerat medborgarförslag, underskrivet av förslagsställarna som föreslår att 
habiliteringsersättning för daglig verksamhet höjs. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/68/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/68/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2015/68/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

KS 2015/68/1 1{2) 
2015-03-19 

DIAR!ENR: 2014/1222 

Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för 
daglig verksamhet 

Förslagets träd, Arbetstagarrådet Daglig verksamhet inkom genom David Eriksson, 
Jonas Eklind, Emma Gustafsson, Mikael Kedert, Lars Andersson, Tomas Eriksson, 
Tomas Dammgren, Jim Prokop och Sofia Nykvist den 3 december 2014 med 
rubricerat medborgarförslag, underskrivet av Förslagsställarna som föreslår att 
habiliteringsersättning för daglig verksamhet höjs. 

Förslagsställarna skriver att de vill höja habiliteringsersättningen för att täcka de 
kostnaderna de har för att ta sig till arbetet. De vill höja ersättningen tillllO kr/dag 
de dagar som de arbetar heldag. De skriver "Vi gör alla ett bra jobb och drar vårt strå 
till stacken för att göra en bättre kommun". 

Medborgarförslaget har remitterats till vård och omsorgsnämnden. 

Daglig verksamhet inriktar sig på personer i yrkesverksam ålder mellan 20-67 år. 
Personer som deltar i daglig verksamhet får en mindre ersättning, så kallad 
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen ser olika ut i landets kommuner 
och vissa kommuner har valt att ta bort ersättningen helt. l Sala kommun betalas 
ersättningen ut med 44,50 kr för arbete över 4 timmar/dag eller 31,15 kr för arbete 
på 4 timmar eller mindre/dag. Ersättningen räknas inte som inkomst och är 
undantagen från skatteplikt. Enligt skatteverket är syftet med ersättningen främst 
att stimulera uthållighet, allmän aktivitet och prestationsförmåga. Personerna har i 
övrigt sin försörjning från socialförsäkring i form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning (pension). 

Utöver olikheterna i habiliteringsersättningen ser det också olika ut vad det gäller 
arbetsresor och luncher i kommunerna. En del kommuner har arbetsresor och 
luncher inkluderat i sin verksamhet, vilket därmed inte medför en kostnad för 
brukaren. Andra kommuner tar betalt för såväl resor som eventuella luncher. Även 
här ser prissättningen olika ut. Idag betalar brukaren inom daglig verksamhet i Sala 
en kostnad motsvarande ett månadskort med Västmanlands Lokaltrafik ( VL), dvs 
för närvarande 550 kr /månad för arbetsresor oavsett hur många dagar denne åker. 
Lunchen ansvarar brukaren själv för. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Habiliteringsersättningen för 2014 kostade vård och omsorgsnämnden 527 tkr. I 
dagsläget har nämnden 82 brukare varav 77 %arbetar heltid flera dagar j vecka, 
resterande arbetar deltid en eller flera dagar i veckan. Nämnden känner till att fler 
ansökningar om daglig verksamhet kommer att inkomma, utifrån avgångsklasser 
från gymnasiesärskolan. Brukarantalet ökar då till strax under 90 om alla 
ansökningar blir beviljade. 

En höjning av habiliteringsersättningen för heltid, från 44,50 kr till110 kr skulle 
innebära en kostnad på cirka 1,3 miljoner utifrån det brukarantal nämnden har idag. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 
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Carola Gunnarsson \ 
Kommunstyrelsens ord'fiirilnde (C) 

2 (2) 

2015-03-19 



VON§ 25 

Justerandes sign 

tf# 

2015/68/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning 

INLEDNING 

Dnr 2014/1222 

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/12/1. Förslag till yttrande. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa 
att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa 

att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORG 
Anneli L Sundin 

MISSIV 

Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig 
verksamhet 

SVAR PÅ REMISSANGÅENDE MEDBORGARFÖRsLAG OM HÖJD 
HABILITERINGSERSÄTTNING FÖR DAGLIG VERKSAMHET 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 
2015-02-03 

DIARIENR: 2014/1222 

M!SSIV 

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgarförslag 
om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet 

Daglig verksamhet inriktar sig på personer i yrkesverksam ålder mellan 20-67 år. 
Personer som deltar i daglig verksamhet får en mindre ersättning så kallad 
habiliteringsersättning. 

Ersättningen betalas i Sala kommun ut med 44,50 kr för arbete över 4 timmar/dag eller 
med 31,15 kr för arbete på 4 timmar eller mindre/dag. 
Habiliteringsersättningen ser olika ut i landets kommuner och vissa har valt att ta bort 
ersättningen helt. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 

att bibehålla dagens ersättningsnivå då inga budgeterade medel finns till ekonomisk 
utökning av habiliteringsersättningen 2015, 

att frågan kan komma att behandlas i strategisk plan. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

Bilaga: 

l Svar på remiss angående medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig 
verksamhet 

2 Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning 

SAlAKOMMUN 
Vård~ och omsorg 
Box 304 
73325 SALA 

Besöksadress:Fredsgatan 23, SALA 

Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforva!tningen@sala.se 

www.sala.se 



Svar på remiss angående medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning fö 
verksamhet 

Daglig verksamhet inriktar sig på personer i yrkesverksam ålder mellan 20 och 67 år. 
Personer som deltar i daglig verksamheten får en mindre ersättning, så kallad 
habiliteringsersättning. I vissa kommuner där en person som är över 65 och väljer att stanna 
kvar i arbete ytterligare tid, utgår ingen habiliteringsersättning. I Sala har brukarna 
habiliteringsersättning så länge de arbetar i daglig verksamhet. 

Ersättningen betalas i Sala kommun ut med 44.50 kr fdr arbete över 4 timmar/dag eller med 
31.15 kr fdr arbete på 4 timmar eller mindre/dag. Habiliteringsersättningen ser olika ut i 
landets kommuner och vissa av dem har valt att ta bort ersättningen helt. Ersättningen är 
undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst. Utöver olikheterna i 
habiliteringsersättning så ser det också olika ut vad gäller arbetsresor och luncher, där vissa 
kommuner har det inkluderat i sin verksamhet, vilket därmed inte medfdr en kostnad fdr 
brukaren. Andra kommuner tar betalt fdr såväl resor som eventuella luncher. Å ven här ser 
prissättningen olika ut. Idag så betalar brukaren på daglig verksamhet i Sala 500 kr/månad fdr 
arbetsresor oavsett hur många dagar denne åker. Lunchen ansvarar brukaren för själv. 

Enligt skatteverket är syftet med ersättningen främst att stimulera uthållighet, allmän aktivitet 
och prestationsfdrmåga. Ersättningen till personer som deltar i verksamheten uppgår fdr 
nu varandet normalt till ca 40 kr per heldag, dvs. motsvarande O, l % av ett prisbasbelopp. 
Personerna har i övrigt sin fdrsörjning från socialfdrsäkringen i form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning (pension). 

J fdrarbetena till LSS, prop. 1992/93:159, beskrivs att s.k. habiliteringsersättning, sedan 
tidigare har utbetalats enligt rekommendation från Landstingsförbundet, med syfte att aktivt 
stimulera till deltagande i daglig verksamhet. 

I förarbetet till LSS står det att det bör understrykas att daglig verksamhet inte skall uppfattas 
som en anställningsform eftersom det inte är frågan om ett avlönat arbete med syfte att 
producera varor eller ljänster. Däremot ses det som en fdrdel om daglig verksamhet utformas 
så att den bidrar till att öka brukarens fdrutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet. 
(http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv 
/ar/2005/stallningstaganden2005/1305664105111.5.5c13cb6b1198121ee8580002095.html hämtat 
den 20 januari 20 15). 

Habiliteringsersättningen fdr år 2014 kostade vård och omsorgsnämnden 527 tkr. Vi har i 
dagsläget 82 brukare varav 77 % arbetar heltid flera dagar/vecka, resterande arbetar deltid en 
eller flera dagar i veckan. Vi känner till att vi kommer att få flera ansökningar om daglig 
verksamhet under våren, utifrån avgångsklasser från gymnasiesärskolan. Vårt brukarantal 
ökar då till strax under 90 om alla ansökningar blir beviljade. En höjning av 
habiliteringsersättningen för heltid, från 44.50 kr till 110 kr skulle ilmebära en kostnad på ca 
l ,3 miljoner utifrån det brukarantal vi har i dag. 

Anneli L Sundin/V erksamhetschef Laila Forsgren l Enhetschef 
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Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSlAG 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204), 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift ---------~----bi_l~-~----------------------------------
Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel:0224-74 70 00 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 




