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Återinför habiliteringsersättning för funktionshindrade i
daglig verksamhet
Betydelsen av att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning har
påpekats i olika sammanhang. Det är viktigt inte minst för att överbrygga klyftor i
levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft år 1994. Daglig
verksamhet enligt LSS är den insatsen som har beviljats flest personer och är även den
insats enligt LSS som ökat mest sedan lagen trädde i kraft.
Daglig verksamhet finns till för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra
under dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till den personliga utvecklingen
och främja delaktighet i samhället.
Habiliteringsersättning utbetalas enligt LSS, till funktionshindrade som deltar i "daglig
verksamhet" för personer med funktionshinder och som är i yrkesverksam ålder.
Ersättningen är frivillig för kommunen. Personer som deltar i den dagliga verksamheten får
en mindre ersättning, så kallad habiliteringsersättning. Ersättningen betalas ut med helt
eller halvt belopp beroende på antal timmar vid den dagliga verksamheten. Ersättningen
är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst.
Syftet med habiliteringsersättningen är att stimulera till deltagande i verksamhet. För den
enskilde personen ser man ersättningen som ”lön” och en erkänsla för det arbete man
utför.
I den senaste kartläggningen som socialstyrelsen gjort, uppger 89 procent av
kommunerna att de betalar habiliteringsersättning till deltagare i daglig verksamhet.
För oss socialdemokrater är det viktigt att värna om människors lika värde. Även om man
har ett funktionshinder ska man få en uppmuntran för utfört arbete.
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