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Vård- och omsorgsnämnden

2021.086 VON

Förhöjd habiliteringsersättning 2021
Ärendebeskrivning
Vård och omsorgsnämnden beslutade den 30 november 2020 §68, om
habiliteringsersättning för 2021. Habiliteringsersättningen uppgår till 0,123% av
prisbasbeloppet och betalas ut till närvarande på daglig verksamhet enligt LSS.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna i
statsbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en
låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade. I år får statsbidraget även användas för utbetalning av dagpenning
till de som inte kan delta i daglig verksamhet enligt LSS på grund av smittorisk.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun har strax över 200 personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS
och de erhåller habiliteringsersättning. Ersättningen betalas ut månadsvis och grundas på
närvaro på daglig verksamhet. På grund av den rådande pandemin har beslut fattats om att
habiliteringsersättning ska betalas ut även till de som är hemma på grund av smittorisk.
Habiliteringsersättningen är uppdelad på hel dag och del av dag, ersättningen uppgår 2021
till 60 kr för heldag och 41 kr för del av dag. Det råder större osäkerhet kring hur deltagandet
kommer att se ut i år, jämfört med tidigare år, med anledning av den pågående pandemin.
Statsbidraget ger möjlighet att inom befintlig budget höja habiliteringsersättningen med 110
procent för både hel och del av dag från och med januari till och med december 2021.
Förvaltningen ser också möjligheten att göra en kompletterande utbetalning under hösten om
närvaron på grund av pandemin skulle förändras.
Ekonomisk bedömning
Den höjda habiliteringsersättningen motsvarar höjt bidrag och medför ingen

ekonomisk effekt för vård- och omsorgsnämnden 2020.
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden höjer habiliteringsersättningen med 110 procent under perioden
januari till och med december 2021.
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