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Ansökan om statliga medel för förhöjd habiliteringsersättning 2020
Ärendebeskrivning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna i
stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i
syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt
LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på
dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.
Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån
deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.
Statsbidraget omfattar totalt 350 mkr och fördelningsnyckeln för Alingsås kommun är
1 869 727 kr för 2020.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2020-03-27 lämnat följande yttrande:
I Alingsås har cirka 200 personer verkställda beslut om daglig verksamhet och erhåller en
habiliteringsersättning. I nämnden tillämpningsanvisningar 2019 ”Avgifter och ersättningar för
personer inom verksamhetsområde funktionsstöd” står det att brukare som deltar i daglig
verksamhet erhåller habiliteringsersättning. Ersättningen utbetalas månadsvis och baseras
på brukarens närvaro på den dagliga verksamheten. För dagar då brukaren varit närvarande
på den dagliga verksamheten en heldag är habiliteringsersättningen 59 kr/dag. För del av
dag är ersättningen 42 kr/dag. Habiliteringsersättningen uppgår till 0,125 % av
prisbasbeloppet.
Stimulansmedel för höjd habiliteringsersättning 2020 ger en möjlighet att höja
habiliteringsersättningen med 115 procent från 59 kr/dag till 127 kr/dag och för del av dag
från 42 kr/dag till 90 kr/dag. Om nämnden beslutar att söka ersättning för höjd
habiliteringsersättning föreslås följande tillägg göras i nämndens tillämpningsanvisningar:
”Från och med januari 2020 till och med december 2020 höjs habiliteringsersättningen med
115 procent till 127 kronor per heldag och till 90 kronor per del av dag. Höjningen med 115
procent finansieras av statliga stimulansmedel och höjningen gäller under verksamhetsår
2020.”
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen till brukare på daglig
verksamhet under 2020 med 115 procent till 127 kronor per heldag och till 90 kronor per del
av dag.
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