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HSO Stockholms stads yttrande över remiss – 
 

Motion (2015:84) om höjd habiliteringsersättning 
 
Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad är en religiöst och 

politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshinderföreningar verksamma inom staden. 

Vi verkar bl.a. för att stärka våra medlemsföreningars viktiga arbete för mänskliga rättigheter, 

full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. HSO representerar i nuläget 30 

föreningar med sammanlagt cirka 31 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av 

funktionsnedsättningar. 

HSO har tagit del av ovanstående motion till Stockholms stadsfullmäktige, med hemställan 

om en höjning av habiliteringsersättningen. Beloppet har länge varit oförändrat och 

ersättningen närmast av symbolisk karaktär.   

HSO anser att habiliteringsersättningen bör uppräknas på samma vis som många övriga 

ersättningar. Det är inte fråga om en beskattningsbar inkomst/lön, men likväl bör beloppet 

justeras på något motsvarande sätt. Det är orimligt att beloppet inte följer någon form av 

index eller liknande. Det är hög tid att en rejäl höjning genomförs, för att komma ikapp den 

allmänna ekonomiska utvecklingen.  

Vidare bör den som deltar i daglig verksamhet erhålla kostnadsersättning avseende resor, 

måltider, kaffe med mera.  

HSO vill samtidigt lyfta fram habiliteringsersättningen som en del av målgruppens samlade 

ekonomiska situation. De flesta som deltar i daglig verksamhet lever under synnerligen 

knappa förhållanden. Ofta får anhöriga eller andra närstående bidra ekonomiskt för att 

pengarna skall räcka till de nödvändiga utgifterna. Detta är inte acceptabelt. Givetvis ska även 

den grupp av personer som ärendet berör ha möjlighet att med egna medel betala hyra, mat 

och övriga vanliga levnadskostnader.  
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HSO har uppmärksammat en rad genomförda eller planerade förändringar som ytterligare 

förvärrar situationen för en redan utsatt grupp. Vi anser att staden snarast måste göra en 

genomgripande analys av de ekonomiska villkoren för personer med funktionsnedsättning. 

Detta inkluderar givetvis den personkrets som har rätt till habiliteringsersättning.  

Alltför många individer med olika typer av funktionsnedsättningar lever idag på en oskäligt 

låg levnadsnivå. Sänkta eller oförändrade ersättningar i kombination med ökade omkostnader 

leder till en alltmer ansträngd ekonomi. I ett välfärdssamhälle ska ingen vara beroende av 

tillskott från anhöriga, alternativt att leva under oacceptabelt knappa förhållanden.  

 

 

Lena Huss Wanda Scherdin 
Ordförande Kanslichef 


