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Till Täby kommun Socialnämnden/Social Omsorg 
att: nämndordförande Thomas Nilsonne, 
Socialchefen Claes Lagergren, 
Chefen avdelningen funktionsnedsättning Camilla Wass  
Kommunalrådet Patric Hamilton 
  
 
Uppmaning till Täby kommun att rekvirera statliga medel (stimulansbidrag för att höja 
habiliteringsersättningen) från Socialstyrelsen 
  
 
Av Socialstyrelsens regleringsbrev för 2019 framgår att Socialstyrelsen ska fördela 350 
miljoner kronor till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning under 2019. 
Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet i 
kommunen, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg 
habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet. 
Utlysningen av statsbidraget sker under mars månad. 
FUB vill också uppmana Täby kommun att även bevaka och rekvirera ytterligare 
medel senare under 2019 i omgång 2 (dvs medel som ej rekvirerats av andra 
kommuner och som då istället kan rekvireras av övriga intresserade kommuner). 
 
Medlen ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande. Socialstyrelsen 
ska ange de villkor som ska vara uppfyllda för att få del av medlen. Medel som inte har 
rekvirerats, det datum som Socialstyrelsen beslutar, får fördelas till de kommuner som 
angivit att de önskar ta del av dessa medel. 
 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 
2020. Av rapporten ska framgå kommunernas användning av tilldelade medel för 2019. 
  

FUB i Södra Roslagen/Täbygruppen har vid upprepade tillfällen framfört att kommunen 
måste höja habiliteringsersättningen (fn 5 kr i timmen) som en delåtgärd för att förbättra 
de mycket dåliga ekonomiska villkoren för personer med utvecklingsstörning i Täby. 
 
Nuvarande ersättning täcker inte ens kostnader för den lunch som kommunen eller av 
kommunen anlitat privat företag tillhandahåller inom den dagliga verksamheten. Den 
ligger också långt under ersättningsnivån för fångar i landets fängelser (fn 13 kr/timme). 
  

Mot bakgrund av ovanstående hemställer FUB med skärpa att kommunen snarast 
rekvirerar det statliga bidraget samt justerar habiliteringsersättningen till minst 13 
kr/timme fr o m 2019-01-01. 
  

 
Med vänlig hälsning 

 
FUB i Södra Roslagen/Täbygruppen genom sammankallande i Täbygruppen 

Marie Pertoft (070-2000511) och Claes Oldin (070-2662753) 
 

 


