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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att deltagare med insats daglig verksamhet enligt LSS och
deltagare med dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade enligt SoL erhåller
habiliteringsersättning/stimulansersättning med 70 kr per heldag (5-7 tim) och 35 för halvdag
(3-5 tim).

Beskrivning av ärendet
2019-06-20 beslutade omsorgsnämnden att på försök införa habiliteringsersättning till
deltagare med insats daglig verksamhet enligt LSS och stimulansersättning till deltagare med
insats dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade enligt SoL med 70 kr för heldag och 35
kr för halvdag. Utvärdering av försöket ska ske hösten 2019 och resultatet redovisas till
omsorgsnämnden i december 2019.
Utvärderingen har skett genom enkäter till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS samt
dagverksamheten för psykiskt funktionshindrade enligt SoL. Utvärderingen är gjord under
vecka 47, då fanns det 38 aktiva deltagare varav 27 har svarat på enkäten, 9 deltagare hade
semester eller var frånvarande av annan orsak, 2 har inte möjlighet att svara. Enkätsvaren
visar att 85,2% av deltagarna tycker att det är bra att få ersättningen i pengar och att det är
positivt att kunna välja på vad och var man ska äta till lunch. För de deltagare som behöver
stöd i att hitta alternativa lunchlösningar hjälper personalen till. 48% uppger i enkäten att det
var bättre tidigare men mat och skjuts. Det ska då tas i beaktande att mat och skjuts inte kom
alla till del.
Habiliteringsersättning/stimulansersättning kan vara ett sätt att öka motivationen att gå till
jobbet samt att stimulera till högre närvaro, 77,8% svarar att ersättningen gör att de oftare går
till jobbet vilket är mycket positivt.
Idag har ca 88% av Sveriges kommuner infört habiliteringsersättning. Omvärldsbevakning är
gjord genom mejlutskick till ett antal kringkommuner där 6 kommuner har svarat.
Ersättningsnivån i 5 av kommunerna ligger i spannet, heldag 44-61 kronor, halvdag 31-49
kronor, därutöver har statsbidraget betalats ut i klumpsumma. I den ena kommunen som
svarade betalas habiliteringsersättning ut med 8 kronor i timmen utifrån närvaro plus en bonus
på 750 kronor i månaden om man deltagit minst 80% av sin beviljade tid.
Det har under tiden som habiliteringsersättning prövats inkommit synpunkter från anhöriga,
där det framkommer att anhöriga håller med om att motivationen att komma till sin
sysselsättning kan öka om man får en ersättning för tiden man närvarar. När det gäller att
slopa de fria måltiderna och resorna är anhöriga av en annan uppfattning.
Utvärderingen är gjord efter kort tid och det är då svårt att få en helt rättvisande bild.
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Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
Deltagare med insats daglig verksamhet enligt LSS och deltagare med dagverksamhet för
psykiskt funktionshindrade enligt SoL erhåller habiliteringsersättning/stimulansersättning
med 70 kr per heldag (5-7 tim) och 35 för halvdag (3-5 tim).
alternativt
Deltagare med insats daglig verksamhet enligt LSS och deltagare med dagverksamhet för
psykiskt funktionshindrade enligt SoL erhåller habiliteringsersättning/stimulansersättning
med 50 kr per heldag (5-7 tim) och 25 för halvdag (3-5 tim).
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