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Inkommen interpellation 
Kristoffer Ejnermark (V) har inkommit med en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) och individ- och 
omsorgsutskottets ordförande Thony Liljemark (OR) gällande varför 
verksamheten inte sökt statligt stöd till habiliteringsersättning. 

Handlingar i ärendet 
Kristoffer Ejnermarks interpellation, 2021-05-25 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer och individ- och omsorgsutskottets 
ordförande Thony Liljemark svarar på interpellationen på kommunfullmäktiges 
nästkommande sammanträde. 
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Kommunfullmäktige 
Interpellation  
Datum: 2021-05-25 

Partinamn: Vänsterpartiet Hagfors 

Frågeställarens namn: Kristoffer Ejnermark (V) 

Frågan ställs till: Kommunstyrelsens ordförande, Jens Fischer (OR), Individ- och omsorgsutskottets 

ordförande, Thony Liljemark (OR). 

Varför har verksamheten inte sökt statligt stöd till habiliteringsersättning? 

Hagfors kommun var en av 15 kommuner i landet år 2020 som valt att inte söka statligt stöd till 

habiliteringsersättning till personer inom daglig verksamhet från LSS, enligt en granskning av 

journalisten Anna Morin i tidningen Arbetaren (15 januari, 2021). De kommuner som inte sökt stödet 

får skarp kritik från Judith Timoney, ombudsman på riksförbundet FUB som är en 

intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning: ” – Det här är bland de 

fattigaste medborgarna. Vissa kommuner säger att man inte kan betala nästa år, om statsbidraget 

upphör. Men vem tackar nej till en löneförhöjning i år även om man inte får den nästa år? Ingen 

skulle säga nej till det, säger Judith Timoney och fortsätter: – Jag tycker att det vittnar om någon 

sorts märklig uppfattning att den här gruppen är annorlunda än vi andra som tycker det är skönt att 

få lite mer pengar.” (Arbetaren, 15 januari, 2021). Kommuner brukar vara försiktiga med särskilda 

stöd från staten för att undvika kostnader, men detta stöd är inte komplicerat eftersom det saknar 

motkrav. Vad som har hänt istället är att Hagfors kommun och personer inom daglig verksamhet 

förlorat betydande summor pengar från det att stödet infördes 2018. År 2018 kunde Hagfors fått 490 

000 kronor, år 2019 kunde Hagfors fått 541 622 kronor, och år 2020 kunde Hagfors fått 499 828 

kronor. Hagfors har fram till 1 juni att söka stödet för 2021 och då kunna få garanterat 493 563 

kronor för detta år, men vad jag förstått så har verksamheten fortfarande valt att inte söka stödet. 

Många kommuner som valde att inte söka eller glömde att söka första året har under åren ångat sig, 

till en början var det 92 kommuner som inte sökte men nu är det 15 kommuner som inte söker och 

Hagfors är en av dessa. Argumenten från verksamheten idag till detta är att (1) stödet kan försvinna 

och att man kan få ta bort den extra ersättningen samt att (2) stödet kommer gå till LSS-gruppen 

inom daglig verksamhet och inte till SoL-gruppen. Men även om de extra pengarna skulle försvinna 

nästa år så är det fortfarande extra pengar som behövs för de berörda, och att det finns en grupp 

med låg inkomst bör inte ställas mot en annan grupp med låg inkomst. 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: 

- Hur har diskussionen förts inom verksamheten kring varför Hagfors kommun valt att inte 

söka stödet för habiliteringsersättning? 

- Finns det fler argument än de som jag behandlat i ovan beskrivning till varför Hagfors 

kommun valt att inte söka stödet för habiliteringsersättning? 

- Är det inte dags efter åratal av förlorat stöd se över verksamhetens tidigare beslut i frågan? 
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