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Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2022VFN146 047 

 

 

 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att under 2022, med stöd av statsbidrag, bibehålla 
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS på samma 
tillfälliga ersättningsnivå som under tidigare år, vilket är 90 kr per heldag 
och 45 kr per halvdag.  
 
Tilldelas Härryda kommun ytterligare medel ska medlen fördelas per 
deltagare utifrån deltagarens närvaro i daglig verksamhet under 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sedan 2018 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 
stadsbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna.  

Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till personer som 
deltar i daglig verksamhet 9 § 10 enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Syftet med ersättningen är att uppmuntra till 
deltagande i daglig verksamhet. I dagsläget deltar 115 brukare i daglig 
verksamhet i olika omfattning av tid.  
 
Intentionen med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa 
habiliteringsersättning för att öka motivationen till deltagande i daglig 
verksamhet.  
 
Utifrån Socialstyrelsens anvisningar för statsbidraget 2022 föreslår 
förvaltningen att fortsatt bibehålla en, med stöd av statsbidraget, tidigare 
tillfälligt höjd habiliteringsersättning. En fortsatt tillfällig höjning av 
habiliteringsersättningen föreslås betalas ut retroaktivt från och med den 1 
januari 2022 till och med den 31 december 2022. Från och med 1 januari 
2023 återgår ersättningen till ursprunglig nivå. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 22 mars 2022 
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Ärendet 
Habiliteringsersättningen är frivillig för kommuner att betala ut 
Statsbidraget som fördelas nationellt omfattar under 2022 totalt 350 
miljoner kronor. Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel, som baseras på 
totalt antal brukare med insatsen, tilldelas Härryda kommun 1 049 489 
kronor. Vid rekvireringen finns det möjlighet för kommunerna att göra 
anspråk på eventuellt återstående medel, vilket Härryda kommun har gjort 
de senaste tre åren.  
 
Socialstyrelsen betalar ut medlen som kan användas till och med den 31 
december 2022. Redovisning sker till Socialstyrelsen efter årets slut och 
medel som inte har använts under 2022 ska återbetalas.  
 
Ersättningsnivån på habiliteringsersättningen är ursprungligen 45 kronor per 
heldag beräknad på 8 timmar. Sedan införandet av statsbidraget 2018 har 
ersättningsnivån tillfälligt höjts till 90 kronor per heldag med stöd av 
statsbidraget.  
 
2021 rekvirerade drygt 270 av Sveriges 290 kommuner statsbidraget. 
Härryda kommun fick liksom 160 andra kommuner ytterligare återstående 
medel fördelade till sig. Härryda kommun tilldelades då 131 705 kr vilka 
fördelades utifrån individuell närvaro per deltagare i daglig verksamhet 
under året.  
 
Samråd 
Samråd har skett med rådet för funktionshinderfrågor den 4 april 2022 § 15. 
Organisationerna i rådet ställer sig positiva till förvaltningens förslag till 
beslut. Organisationerna anser att det är mycket positivt att kommunen 
betalar ut habiliteringsersättning och att kommunen gjort anspråk på medel 
de senaste tre åren. 
 
Förvaltningens bedömning 
Statsbidraget och den höjda habiliteringsersättningen har fått positiv respons 
från deltagarna i daglig verksamhet. Förvaltningen inväntar nationella 
riktlinjer avseende fortsatt tillämpning av habiliteringsersättning.  
 
Det bidrag som rekvireras för Härryda kommun 2022 föreslås av 
förvaltningen att användas som en fortsatt tillfälligt höjd dagpenning med 
retroaktiv utbetalning från och med 1 januari 2021. Enligt beräkningar 
möjliggör bidraget en fortsatt dubblering av dagpenningen under 12 
månader, mellan 1 januari och 31 december, 2022. Det innebär att 
ersättningen uppgår till 90 kronor per heldag och 45 kronor per halvdag 
under perioden. Får kommunen på nytt ta del av medel som återstår efter 
rekvireringen avslutats, sker en retroaktiv fördelning per deltagare utifrån 
individuell närvaro i daglig verksamhet under året.  
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Från och med 1 januari 2023 återgår habiliteringsersättningen till 
ursprunglig summa, 45 kronor per heldag och 22,50 kronor per halvdag. 
 
 
 
 
 
Malin Johansson Karin Lindell 
Sektorschef Verksamhetschef 
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