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14. Rekvirerat stimulansbidrag för höjd habilitetsersättning (SN 
2020.051)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa habiliteringsersättningen för år 2020 till 10,50 kronor per 
timme.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i april månad att godkänna socialförvaltningens 
ansökan till Socialstyrelsen gällande stimulansbidrag för höjd habiliteringsersättning. 
Socialförvaltningen har därefter rekvirerat totalt 1 048 057 kronor. Utifrån rekvirerat belopp, 
antalet kunder som har beslut om daglig verksamhet och omfattning av deras närvaro så är 
förvaltningens beräkningar att beloppet motsvarar en höjning av habiliteringsersättningen för 
år 2020 med ytterligare fyra kronor och femtio öre (4,50) kronor per timme utöver de sex (6) 
kronor som nu utbetalas.

Handlingar
 Rekvirerat stimulansbidrag i syfte att höja befintlig habiliteringsersättning
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Tjänsteskrivelse

Rekvirerat stimulansbidrag i syfte att 
höja befintlig habiliteringsersättning

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fastställa habiliteringsersättningen för år 2020 till 10,50 
kronor per timme.

Ärendet i korthet
Socialnämnden beslutade vid sammanträde i april månad att godkänna 
socialförvaltningens ansökan till Socialstyrelsen gällande stimulansbidrag för höjd 
habiliteringsersättning. Socialförvaltningen har därefter rekvirerat totalt 1 048 057 
kronor. Utifrån rekvirerat belopp, antalet kunder som har beslut om daglig 
verksamhet och omfattning av deras närvaro så är förvaltningens beräkningar att 
beloppet motsvarar en höjning av habiliteringsersättningen för år 2020 med 
ytterligare fyra kronor och femtio öre (4,50) kronor per timme utöver de sex (6) 
kronor som nu utbetalas.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse Rekvirerat stimulansbidrag i syfte att höja befintlig 
habiliteringsersättning

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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