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Statsbidrag gällande habiliteringsersättning för 2019 - 
tillfällig höjning av habiliteringsersättningen
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirerade medel om 1 973 958 kr av det statliga 
stimulansbidraget från Socialstyrelsen under 2019 ska finansiera en tillfällig höjning av 
habiliteringsersättningen till de personer som har beslut om daglig verksamhet enligt 
LSS. 
Den tillfälliga höjningen betalas ut under december månad med ett engångsbelopp till 
de personer som idag får habiliteringsersättning. Beloppet per individ bestäms utifrån 
två avräkningsperioder. Hälften av rekvirerade medel fördelas jämnt till de personer 
som deltog i daglig verksamhet i april månad och den andra hälften fördelas jämnt till 
de personer som deltog i september månad.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att under 2019 fördela pengar till 
kommunerna genom stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Landets kommuner har 
därmed under 2019 möjlighet att rekvirera ett statsbidrag för habiliteringsersättning 
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med 
statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget gäller endast för 
personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 
Statsbidraget för Vänersborgs kommun enligt beräkningsnyckeln för år 2019 är 
1 307 364 kr samt 666 594 kr, som består av omfördelning av ej rekvirerat statsbidrag 
som kommuner inte tagit del av. Totalt rekvirerade statsbidrag är 1 973 958. Pengarna 
kan användas till och med den 31 december 2019.
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som kan ges till personer i arbetsför ålder 
som inte förvärvsarbetar eller studerar och som omfattas av personkrets 1 eller 2 enligt 
1 § LSS. Habiliteringsersättningen är tänkt som en motivation för deltagande men är för 
en del också en viktig del i privatekonomin.
Nuvarande habiliteringsersättning i Vänersborgs kommun är 44 kronor för heltid per 
närvarodag och 31 kronor för halvtid per närvarodag. Verksamheten daglig verksamhet 
har 898 000 kr budgeterat för habiliteringsersättning. Under september 2019 betalades 
habiliteringsersättning ut till 134 personer.
Stimulansbidraget kommer att fördelas jämnt mellan alla personer som uppbär 
habiliteringsersättning under 2019 oavsett om de deltar i daglig verksamhet på heltid 
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eller deltid. Belopp per individ bestäms utifrån två avräkningsperioder. Hälften av det 
rekvirerade statsbidraget, d.v.s. 986 979 kronor, fördelas på de personer som deltog i 
daglig verksamhet under april månad och resterande 988 979 kronor fördelas de 
personer som deltog i daglig verksamhet under september månad. Har man deltagit vid 
bägge avräkningsperioder erhåller man fullt belopp. Utbetalning sker i december 
månad.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det är viktigt att det rekvirerade statsbidraget betalas ut 
i form av en bonus för att motivera till deltagande i daglig verksamhet. Eftersom det är 
ett statsbidrag riktat för 2019 finns inga krav på fortsatt höjd habiliteringsersättning för 
kommande år.

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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