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7. Rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning 
(SN 2020.051)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättningen.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen ska under år 2020 fördela medel till kommuner i statsbidrag för
habiliteringsersättning. Statsbidraget får bland annat användas av kommunerna i syfte att 
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Vallentuna kommun betalar för närvarande 6 kronor per timme i ersättning till personer som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Under år 2019 höjdes habiliteringsersättning med hjälp 
av statsbidrag, då till en summa av totalt 14 kronor per timme.

Enligt 2020 års fördelningscykel har kommunen möjlighet att ifrån Socialstyrelsen rekvirera 
916 352 kronor och ytterligare medel som inte rekvireras av andra kommuner. 
Socialförvaltningen saknar ekonomiska förutsättningar för att höja ersättningen men kan 
genom att rekvirera stimulansmedlet och ytterligare medel som inte rekvireras av andra 
kommuner, höja befintlig habiliteringsersättning och därmed ytterligare öka incitamenten för 
enskilde att till att delta i daglig verksamhet.

Handlingar
 §38 SN AU Rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
 Tjänsteskrivelse - rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
 statsbidrag-habiliteringsersattning-2020-anvisningar
 statsbidrag-habiliteringsersattning-2020-fordelningslista
 Statsbidrag för habiliteringsersättning år 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-14

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38
Rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning (SN 
2020.051)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att rekvirera statsbidrag i 
syfte att höja habiliteringsersättningen.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen ska under år 2020 fördela medel till kommuner i statsbidrag för
habiliteringsersättning. Statsbidraget får bland annat användas av kommunerna i syfte att 
införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 
Vallentuna kommun betalar för närvarande 6 kronor per timme i ersättning till personer som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Under år 2019 höjdes habiliteringsersättning med hjälp 
av statsbidrag, då till en summa av totalt 14 kronor per timme.

Enligt 2020 års fördelningscykel har kommunen möjlighet att ifrån Socialstyrelsen rekvirera 
916 352 kronor och ytterligare medel som inte rekvireras av andra kommuner. 
Socialförvaltningen saknar ekonomiska förutsättningar för att höja ersättningen men kan 
genom att rekvirera stimulansmedlet och ytterligare medel som inte rekvireras av andra 
kommuner, höja befintlig habiliteringsersättning och därmed ytterligare öka incitamenten för 
enskilde att till att delta i daglig verksamhet.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
 statsbidrag-habiliteringsersattning-2020-anvisningar
 statsbidrag-habiliteringsersattning-2020-fordelningslista
 Statsbidrag för habiliteringsersättning år 2020
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Tjänsteskrivelse

Rekvirera statsbidrag i syfte att höja 
habiliteringsersättning

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att rekvirera  statsbidrag i syfte att höja 
habiliteringsersättningen. 

Ärendet i korthet
Socialstyrelsen ska under år 2020 fördela medel till kommuner i statsbidrag för
habiliteringsersättning. Statsbidraget får bland annat användas av kommunerna i 
syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. Vallentuna kommun betalar för närvarande 6 kronor per timme i 
ersättning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Under år 2019 
höjdes habiliteringsersättning med hjälp av statsbidrag, då till en summa av totalt 14 
kronor per timme. 

Enligt 2020 års fördelningscykel har kommunen möjlighet att ifrån Socialstyrelsen 
rekvirera 916 352 kronor och ytterligare medel som inte rekvireras av andra 
kommuner. Socialförvaltningen saknar ekonomiska förutsättningar för att höja 
ersättningen men kan genom att rekvirera stimulansmedlet och ytterligare medel som 
inte rekvireras av andra kommuner, höja befintlig habiliteringsersättning och därmed 
ytterligare öka incitamenten för enskilde att till att delta i daglig verksamhet.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – rekvirera statsbidrag i syfte att höja habiliteringsersättning
2. Anvisningar, statsbidrag habiliteringsersättning
3. Fördelningslista, habiliteringsersättning
4. Planerat genomförande, utbetalning av habiliteringsersättning

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till akt
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SOCIALSTYRELSEN 
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Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 

2020 till kommuner för habiliteringsersättning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får an-

vändas 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 uti-

från deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.  

 

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare 

höjts med hjälp av statsbidraget är ett tillägg som kom i regleringsbrevet från 

2019. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kro-

nor under 2020. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2020 

framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är fram-

räknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, 

enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har. 

Vilka kan rekvirera medlen 

Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de per-

soner som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Vad kan ni rekvirera medel för 

Statsbidraget får rekvireras för: 

 att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS 

(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte be-

talas ut i dagsläget. 

 

 att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som stats-

bidraget är tänkt att finansiera. 

 

 att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidi-

gare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt 

nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har 

finansierats av statsbidraget. 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2020-02-06 Dnr 9.2-657/2020 2(3) 

 

När kan ni använda medlen 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med 

den 31 december 2020.  

Hur får ni del av medlen 

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Social-

styrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan steg-

vis: 

1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en per-

son med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli om-

bud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud. 

Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Soci-

alstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/ 

2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som 

ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun 

högst kan rekvirera för belopp. 

3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 

2020 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar. 

Om inte alla medel rekvireras 

Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2020 kommer Socialstyrelsen 

att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de öns-

kar ta del av dessa medel. 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Under våren 2021 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 

2020 års medel.  Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda 

kommunerna i slutet av 2020. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är 

kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg 

dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dag-

penningen. 

 

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2020 – den 

31 december 2020 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också 

bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för 

statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrel-

sen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel. 

Information 

Frågor om statsbidraget kan ställas till  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12,  

e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se 

 

mailto:robin.bjork@socialstyrelsen.se
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SOCIALSTYRELSEN 
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Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
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Fördelningsnyckel – statsbidrag för 2020 till 

kommuner för habiliteringsersättning 

 

Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Ale kommun 944 120 

Alingsås kommun 1 869 727 

Alvesta kommun 657 181 

Aneby kommun 296 194 

Arboga kommun 416 523 

Arjeplogs kommun 0 

Arvidsjaurs kommun 249 914 

Arvika kommun 749 742 

Askersunds kommun 323 963 

Avesta kommun 684 950 

Bengtsfors kommun 222 146 

Bergs kommun 231 402 

Bjurholms kommun 0 

Bjuvs kommun 481 316 

Bodens kommun 1 388 411 

Bollebygds kommun 231 402 

Bollnäs kommun 1 258 826 

Borgholms kommun 425 779 

Borlänge kommun 2 712 030 

Borås stad 3 850 528 

Botkyrka kommun 3 313 675 

Boxholms kommun 240 658 

Bromölla kommun 277 682 

Bräcke kommun 194 378 

Burlövs kommun 527 596 

Båstads kommun 277 682 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Dals-Eds kommun 259 170 

Danderyds kommun 786 766 

Degerfors kommun 416 523 

Dorotea kommun 46 280 

Eda kommun 277 682 

Ekerö kommun 944 120 

Eksjö kommun 675 694 

Emmaboda kommun 305 451 

Enköpings kommun 1 647 582 

Eskilstuna kommun 3 878 296 

Eslövs kommun 1 647 582 

Essunga kommun 222 146 

Fagersta kommun 675 694 

Falkenbergs kommun 1 703 118 

Falköpings kommun 1 184 778 

Falu kommun 1 990 056 

Filipstads kommun 509 084 

Finspångs kommun 842 303 

Flens kommun 555 365 

Forshaga kommun 435 036 

Färgelanda kommun 175 865 

Gagnefs kommun 305 451 

Gislaveds kommun 823 791 

Gnesta kommun 444 292 

Gnosjö kommun 240 658 

Grums kommun 407 267 

Grästorps kommun 240 658 

Gullspångs kommun 222 146 

Gällivare kommun 499 828 

Gävle kommun 3 776 479 

Göteborgs stad 16 753 500 

Götene kommun 379 499 

Habo kommun 175 865 

Hagfors kommun 499 828 

Hallsbergs kommun 620 157 

Hallstahammars kommun 796 023 

Halmstads kommun 3 387 724 

Hammarö kommun 416 523 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Haninge kommun 2 480 628 

Haparanda stad 472 060 

Heby kommun 601 645 

Hedemora kommun 675 694 

Helsingborgs stad 4 470 685 

Herrljunga kommun 259 170 

Hjo kommun 314 707 

Hofors kommun 416 523 

Huddinge kommun 2 943 432 

Hudiksvalls kommun 1 767 911 

Hultsfreds kommun 638 669 

Hylte kommun 286 938 

Håbo kommun 536 852 

Hällefors kommun 222 146 

Härjedalens kommun 240 658 

Härnösands kommun 1 462 460 

Härryda kommun 1 101 473 

Hässleholms kommun 2 388 068 

Höganäs kommun 860 815 

Högsby kommun 231 402 

Hörby kommun 546 108 

Höörs kommun 453 548 

Jokkmokks kommun 175 865 

Järfälla kommun 2 452 860 

Jönköpings kommun 4 257 795 

Kalix kommun 786 766 

Kalmar kommun 3 369 212 

Karlsborgs kommun 148 097 

Karlshamns kommun 1 268 082 

Karlskoga kommun 1 194 034 

Karlskrona kommun 2 536 165 

Karlstads kommun 2 887 896 

Katrineholms kommun 2 184 434 

Kils kommun 518 340 

Kinda kommun 388 755 

Kiruna kommun 888 583 

Klippans kommun 999 656 

Knivsta kommun 351 731 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Kramfors kommun 888 583 

Kristianstads kommun 3 193 346 

Kristinehamns kommun 842 303 

Krokoms kommun 342 475 

Kumla kommun 1 258 826 

Kungsbacka kommun 2 045 593 

Kungsörs kommun 536 852 

Kungälvs kommun 1 721 630 

Kävlinge kommun 851 559 

Köpings kommun 1 101 473 

Laholms kommun 1 166 266 

Landskrona stad 1 545 765 

Laxå kommun 212 890 

Lekebergs kommun 249 914 

Leksands kommun 379 499 

Lerums kommun 999 656 

Lessebo kommun 166 609 

Lidingö stad 1 527 253 

Lidköpings kommun 1 675 350 

Lilla Edets kommun 416 523 

Lindesbergs kommun 1 073 705 

Linköpings kommun 5 738 767 

Ljungby kommun 1 610 557 

Ljusdals kommun 758 998 

Ljusnarsbergs kommun 166 609 

Lomma kommun 249 914 

Ludvika kommun 1 027 424 

Luleå kommun 3 202 602 

Lunds kommun 3 785 735 

Lycksele kommun 796 023 

Lysekils kommun 620 157 

Malmö stad 7 488 165 

Malung-Sälens kommun 240 658 

Malå kommun 55 536 

Mariestads kommun 1 129 241 

Markaryds kommun 462 804 

Marks kommun 1 092 217 

Melleruds kommun 416 523 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Mjölby kommun 999 656 

Mora kommun 1 027 424 

Motala kommun 1 712 374 

Mullsjö kommun 249 914 

Munkedals kommun 305 451 

Munkfors kommun 111 073 

Mölndals stad 2 212 202 

Mönsterås kommun 462 804 

Mörbylånga kommun 601 645 

Nacka kommun 2 175 178 

Nora kommun 453 548 

Norbergs kommun 166 609 

Nordanstigs kommun 314 707 

Nordmalings kommun 138 841 

Norrköpings kommun 5 275 963 

Norrtälje kommun 2 563 933 

Norsjö kommun 203 634 

Nybro kommun 925 608 

Nykvarns kommun 268 426 

Nyköpings kommun 2 156 666 

Nynäshamns kommun 870 071 

Nässjö kommun 1 286 595 

Ockelbo kommun 212 890 

Olofströms kommun 499 828 

Orsa kommun 259 170 

Orust kommun 416 523 

Osby kommun 536 852 

Oskarshamns kommun 851 559 

Ovanåkers kommun 499 828 

Oxelösunds kommun 342 475 

Pajala kommun 222 146 

Partille kommun 1 369 899 

Perstorps kommun 323 963 

Piteå kommun 1 610 557 

Ragunda kommun 37 024 

Region Gotland 2 887 896 

Robertsfors kommun 203 634 

Ronneby kommun 1 258 826 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Rättviks kommun 536 852 

Sala kommun 990 400 

Salems kommun 472 060 

Sandvikens kommun 1 462 460 

Sigtuna kommun 1 527 253 

Simrishamns kommun 1 027 424 

Sjöbo kommun 666 437 

Skara kommun 684 950 

Skellefteå kommun 3 295 163 

Skinnskattebergs kommun 74 049 

Skurups kommun 379 499 

Skövde kommun 2 147 410 

Smedjebackens kommun 323 963 

Sollefteå kommun 879 327 

Sollentuna kommun 2 286 251 

Solna stad 1 443 948 

Sorsele kommun 18 512 

Sotenäs kommun 222 146 

Staffanstorps kommun 472 060 

Stenungsunds kommun 879 327 

Stockholms stad 25 944 785 

Storfors kommun 27 768 

Storumans kommun 148 097 

Strängnäs kommun 981 144 

Strömstads kommun 286 938 

Strömsunds kommun 286 938 

Sundbybergs stad 916 352 

Sundsvalls kommun 3 563 589 

Sunne kommun 647 925 

Surahammars kommun 286 938 

Svalövs kommun 499 828 

Svedala kommun 425 779 

Svenljunga kommun 259 170 

Säffle kommun 425 779 

Säters kommun 342 475 

Sävsjö kommun 490 572 

Söderhamns kommun 1 027 424 

Söderköpings kommun 536 852 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Södertälje kommun 5 127 866 

Sölvesborgs kommun 805 279 

Tanums kommun 370 243 

Tibro kommun 398 011 

Tidaholms kommun 546 108 

Tierps kommun 953 376 

Timrå kommun 675 694 

Tingsryds kommun 684 950 

Tjörns kommun 435 036 

Tomelilla kommun 407 267 

Torsby kommun 472 060 

Torsås kommun 249 914 

Tranemo kommun 388 755 

Tranås kommun 888 583 

Trelleborgs kommun 1 666 094 

Trollhättans stad 2 017 825 

Trosa kommun 296 194 

Tyresö kommun 1 545 765 

Täby kommun 1 841 959 

Töreboda kommun 592 389 

Uddevalla kommun 2 554 677 

Ulricehamns kommun 805 279 

Umeå kommun 4 665 062 

Upplands Väsby kommun 1 638 325 

Upplands-Bro kommun 851 559 

Uppsala kommun 8 469 309 

Uppvidinge kommun 240 658 

Vadstena kommun 194 378 

Vaggeryds kommun 546 108 

Valdemarsviks kommun 286 938 

Vallentuna kommun 916 352 

Vansbro kommun 185 122 

Vara kommun 768 254 

Varbergs kommun 2 202 946 

Vaxholms stad 222 146 

Vellinge kommun 675 694 

Vetlanda kommun 916 352 

Vilhelmina kommun 212 890 
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Kommun 
Fördelnings-

nyckel (kr) 

Vimmerby kommun 546 108 

Vindelns kommun 129 585 

Vingåkers kommun 425 779 

Vårgårda kommun 388 755 

Vänersborgs kommun 1 360 643 

Vännäs kommun 398 011 

Värmdö kommun 934 864 

Värnamo kommun 1 147 753 

Västerviks kommun 1 897 496 

Västerås stad 6 507 021 

Växjö kommun 3 424 748 

Ydre kommun 18 512 

Ystads kommun 953 376 

Åmåls kommun 620 157 

Ånge kommun 370 243 

Åre kommun 175 865 

Årjängs kommun 323 963 

Åsele kommun 64 793 

Åstorps kommun 453 548 

Åtvidabergs kommun 360 987 

Älmhults kommun 407 267 

Älvdalens kommun 166 609 

Älvkarleby kommun 286 938 

Älvsbyns kommun 407 267 

Ängelholms kommun 1 453 204 

Öckerö kommun 342 475 

Ödeshögs kommun 175 865 

Örebro kommun 6 451 485 

Örkelljunga kommun 416 523 

Örnsköldsviks kommun 3 017 481 

Östersunds kommun 3 619 126 

Österåkers kommun 1 555 021 

Östhammars kommun 814 535 

Östra Göinge kommun 564 621 

Överkalix kommun 129 585 

Övertorneå kommun 259 170 

Summa 350 000 000 
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VERKSAMHETENS NAMN

Statsbidrag för habiliteringsersättning 
år 2020

Ärendet
Socialstyrelsen har senast år 2019 fördelat medel till kommuner i statsbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget har bland annat fått användas av kommunerna i 
syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatt (LSS). 
Statsbidraget har också fått användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som 
tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Vallentuna kommun rekvirerade bidraget år 
2019 vilket resulterade i en höjning av kommunens habiliteringspeng under året från 
6 kronor i timmen till totalt 14 kronor per timme. 

Statsbidrag fördelas nu för år 2020 och Vallentuna har enligt fördelningscykel 
möjlighet att ifrån Socialstyrelsen rekvirera 916 352 kronor och ytterligare medel som 
inte rekvireras av andra kommuner. Socialförvaltningen saknar ekonomiska 
förutsättningar att med egna resurser bibehålla föregående års höjning. Förslaget från 
förvaltningen är därför att söka årets statsbidrag i syftet att bibehålla nivå på 
dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget och därmed fortsatt öka 
incitamenten för enskilda till att delta i daglig verksamhet enligt LSS

Om daglig verksamhet och habiliteringsersättning
Den som tillhör någon av personkretsarna inom LSS, är i yrkesverksam ålder, saknar 
förvärvsarbete och inte studerar kan beviljas insats enligt LSS i form av daglig 
verksamhet. Insatsen syftar till att skapa meningsfullhet hos deltagare och främja 
delaktighet i samhället och tillförsäkra denne goda levnadsvillkor. Ett övergripande 
mål är att insatsen ska utveckla den enskildes möjligheter arbete på sikt1. 

Enligt statistik ifrån 2020-03-02 är 127 personer i Vallentuna kommun beviljade 
insats i form av daglig verksamhet. Utifrån faktisk närvaro utbetalar kommunen en 
summa om sex (6) kronor per timme till deltagarna i syfte att uppmuntra den 
enskilde till att delta i verksamheten. Det är frivilligt för kommunerna att betala ut 
habiliteringsersättning men enligt Socialstyrelsen så sker så i cirka 90 procent av 
Sveriges kommuner. Inom Vallentuna kommun är det utförarna av daglig verksamhet 
som ansvarar för att utbetala habiliteringsersättningen till den enskilde. De privata 
utförarna fakturerar kommunen i samband med faktura för utförandet av insatsen 
och de kommunala utförarnas enhetschefer rapporterar närvaro till kommunens HR-
avdelning som sedan ansvarar för utbetalningen.  

1 https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/daglig-verksamhet---lss/
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Jämförelse med andra
Summerat enligt nedan tabell så valde 249 av landets 290 kommuner att rekvirera 
statsbidraget för habiliteringsersättning under år 2019 i syfte att införa, höja eller 
bibehålla nivå av denna. 

Rekvirerat belopp 

enligt 

fördelningscykel

Rekvirerat ett 

mindre belopp än 

enligt 

fördelningscykel

Rekvirerat ett 

mindre belopp än 

enligt 

fördelningscykel 

och ansökt om att få 

ta av ytterligare 

medel som inte 

rekvirerats av 

andra kommuner 

Rekvirerat enligt 

fördelningscykel 

och ansökt om att 

få ta del av 

ytterligare medel 

som inte 

rekvirerats av 

andra kommuner

Inte rekvirerat 

några medel

Totalt

109 av 290 33 av 290 1 av 290 106 av 290 41 av 290 290 av 290

Bland Vallentunas närliggande kommuner valde Täby, Danderyd och Sollentuna att 
rekvirera enligt fördelningscykel och ansökte om att få ta del av ytterligare medel som 
inte rekvirerats av andra kommuner. Österåker valde att rekvirera enligt 
fördelningscykel medan Upplands Väsby har valde att rekvirera ett mindre belopp än 
enligt fördelningsnyckel. 

Utbetalningsformer i andra kommuner
Kommuner som rekvirerade bidraget under år 2018 i syfte att höja nivån har på olika 
sätt utbetalat beloppet. Täby kommun genomförde med stöd av stimulansbidraget en 
höjning av habiliteringsersättningen under år 2018 från fem (5) till 13 kronor. 
Höjningen var temporär under år 2018 och utförarna av insatsen ansvarade därefter 
för att betala ut ersättningen retroaktivt till deltagarna baserat på närvaro. 

År 2018 rekvirerade Danderyd medel enligt fördelningscykel och ansökte om att få ta 
del av ytterligare medel som inte rekvirerats av andra kommuner. Detta innebar en 
totalsumma om 2 466 893 kronor av vilka kommunen senare återlämnande 1 053 893 
kronor till Socialstyrelsen. Stimulansbidraget utbetalades sedan till deltagarna i 
daglig verksamhet enligt två varianter; i januari till juli fördelades statsbidraget 
retroaktivt i en engångsbetalning och i augusti till december fördelades statsbidraget 
månadsvis. Utförarna ansvarade för att redovisa närvaro per hel eller halvdag, att 
fakturera Danderyd kommun och utbetalning till deltagaren. För år 2019 har 
Danderyd rekvirerat 775 080 kr enligt fördelningsnyckeln samt få ta del av ytterligare 
medel som inte rekvirerats av andra kommuner. För år 2019 avsåg kommunen att 
revidera utbetalningen till kunden genom att ålägga utförarna att göra en redovisning 
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av antalet timmar deltagaren arbetat per månad. Utbetalning till kund skulle därefter 
att göras i engångsbetalningar i augusti och december

Sollentuna avsåg inför sin utbetalning under år 2019 att införa ett bonussystem där de 
kunder som varit närvarande på sina dagliga verksamhet mer än 80 % av sin beviljade tid 
utöver ordinarie habiliteringsersättning på 8 kronor per timme, också tilldelas en bonus 
om 750 kronor per månad. Bonussystemet avsåg gälla retroaktivt från och med 1 januari. 

I ett tjänsteutlåtande2framgick att Österåker avsåg att göra extrautbetalning baserat på 
närvarotimmar. 

Anmärkning; Uppsala kommun avsåg att för år 2019 göra retroaktiva utbetalningar 
av stimulansbidraget. I ett tjänsteutlåtande framkom att Uppsalas kommunjurist haft 
invändningar i hur tilltänkt utbetalning skulle ske, då hen ”var något tveksam till 
retroaktiv utbetalning, då det inte blir förutsägbart för enskilda och avsikten med 
statsbidraget var att stimulera personer att delta i daglig verksamhet. Detta eftersom 
att personer inte blir stimulerade till att delta i daglig verksamhet om de inte får 
informationen i tid för att kunna påverka sitt agerande”3. Trots kommunjuristens 
inlägg så skrev kommunen att de inte fått några invändningar från Socialstyrelsen på 
retroaktiva utbetalningar som gjordes av samma bidrag under år 2018. 

Vallentuna kommuns utbetalning av rekvirerade medel år 
2019 
Socialförvaltningen rekvirerade medel för att höja befintligt habiliteringsersättning 
och erhöll dessa i september månad. Förvaltningen valde därefter att utbetala 
rekvirerade medel som en extra utbetalning i december månad baserad på kundens 
närvaro i sin dagliga verksamhet under året. För november och december månad togs 
närvaron fram baserat på ett genomsnitt av övriga månaders närvaro. Information 
om höjningen publicerades på kommunens hemsida och samtliga kunder som skulle 
ta del av höjningen informerades per brev. Information gick även till utförarna med 
instruktioner om hur dessa skulle redovisa kundernas närvaro. 

Redovisning rekvirerade och utbetalda medel år 2019 
Vallentuna kommun rekvirerade år 2019 totalt 1 832 961 kr i statsbidrag för 
habiliteringsersättning varav 1 213 981 kronor var enligt fördelningscykel och 618 980 
kronor i medel som inte rekvireras av andra kommuner. 

2 dnr VON 2019/0055-047
3 Uppsala kommun, 
 Diarienummer OSN-2019-0195 

Totalt rekvirerat 

medel år 2019

Totalt utbetalat i höjd 

habiliteringsersättning 

Kvarstående medel att återbetala 

till Socialstyrelsen 

1 832 961 SEK 1 056 283 SEK 776 676 SEK
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Som framgår i ovan tabell så har 1 056 283 kr betalats ut i höjd 
habiliteringsersättning eller 8 kronor extra för varje kunds närvarotimme på sin 
dagliga verksamhet. Kvar finns 776 676 kronor som ska återbetalas till 
Socialstyrelsen. Anledningen till kvarstående belopp är att det har varit svårt att 
förutse hur mycket det rekvirerade beloppet har kunnat räcka till. En kund som får 
beslut om daglig verksamhet enligt LSS erhåller detta antingen på hel- eller deltid. 
Heltid motsvarar en närvaro upp till åtta timmar per dag och deltid innebär en 
närvaro på upp till fyra timmar per dag. Förvaltningen har i sin kalkyl tagit höjd och 
beräknat närvaro på antingen åtta eller fyra timmar per dag samtidigt som den 
faktiska närvaron varit lägre. 

Förslag till höjd habiliteringsersättning för år 2020
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ger sitt godkännande till att rekvirera 
medel enligt fördelningscykel och ytterligare medel som andra kommuner inte väljer 
att ta del av. Utifrån hur stor rekvirerad summa blir så återkommer förvaltningen 
med förslag på höjning av ersättningen till nämnden. 

Ekonomiska konsekvenser av höjningen för enskilda och 
dess försörjning via socialförsäkringssystemet
Kunder på daglig verksamhet enligt LSS erhåller i regel sin inkomst ifrån 
Försäkringskassan i form av aktivitetsersättning eller stadigvarande sjukpenning. 
Enligt Skatteverkets rättsliga vägledning kring skattefria inkomster enligt 
Inkomstskattelag (1999:122) kap. 8 § 114 är bistånd enligt Socialtjänstlagen 
(exempelvis försörjningsstöd) och ”liknande bistånd” skattebefriat. Med ”liknande 
bistånd” avses även habiliteringsersättning. Extra utbetalning av 
habiliteringsersättning ska därmed inte påverka annan ersättning som den enskilde 
kan erhålla, exempelvis aktivitetsersättning eller sjukpenning.  

Ekonomiska effekter för förvaltningen
Då höjningen finansieras med statsbidrag bedöms det inte medföra några 
merkostnader förvaltningen utöver 2020 års budgeterade summa för utbetalning i 
form av habiliteringsersättning. Förvaltningen saknar ekonomiska förutsättningar att 
bibehålla höjd nivå under nästkommande år om inte statsbidraget återkommer. Av 
den anledningen är det viktigt att när förvaltningen kommunicerar berörda om 
höjningen, tydligt informerar att höjningen är finansierad genom statsbidrag, att 
höjningen är temporär och enkom gäller för år 2020. 

Synpunkter
Genom KFR-samråd har intresseorganisationen FUB som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv, påtalat att 
deras medlemmar vara nöjda med att kommunen rekvirerade medel för år 2019 och 
önskar att kommunen gör så även för år 2020. 

4 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/352796.html
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