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Förslag om hantering av statsbidrag för höjd Hab-ersättning 2019
Höörs kommun har för året 2019 rekvirerat 457 577 kronor från Socialstyrelsen.
Pengarna får endast användas till att höja Hab-ersättningen för de personer som
har sin sysselsättning på Daglig Verksamhet eller på extern placering genom Daglig
Verksamhet.
I dagsläget rör det 48 personer som får Hab-ersättning. 2019 är Hab-ersättningen i
Höörs kommun 7 kr i timmen.
Även 2018 fanns möjlighet att rekvirera pengar för att höja hab-ersättningen. Höörs
kommun valde då att inte göra detta då man inte vill höja ersättningen för att sedan
behöva sänka den när möjligheten till statsbidrag försvann.
Detta resonemang har förts även i andra kommuner. För att undvika att behöva
sänka ersättningen valde man därför att under 2018 inte höja ersättningen utan att
istället betala ut statsbidraget som en klumpsumma i slutet på året.
Denna redovisning har godkänts av Socialstyrelsen. I kontakt med Robin Björk som
är kontaktperson för statsbidraget svarar han så här på hur pengarna får hanteras.
”All hantering av bidragets medel behöver vara förankrade i uppdraget. Hur
kommunen sedan väljer att hantera bidraget rent praktiskt till målgruppen, det vill
säga på det sätt man väljer att göra utbetalningen, faller inom kommunens ansvar.”
Förslag på hantering av statsbidraget för 2019 är att alla rekvirerade pengar betalas
ut som en klumpsumma i december till berörda medborgare. Pengarna fördelas
utifrån hur mycket man har arbetat under 2019. Detta kommer innebära en stor
ekonomisk skillnad för berörda medborgare och det kommer göra arbetet på Daglig
Verksamhet mer meningsfullt.
Information om att extrautbetalningen är en engångsföreteelse går ut skriftligt och
muntligt till alla berörda medborgare. Information kommer också delges anhöriga
på planerad anhörigträff i september.
Björn Ljungberg
Enhetschef Daglig Verksamhet
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