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Socialförvaltningen 

Datum  2023-03-06 

Dnr VON 2023/0026 

Till Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

Ansökan om statsbidrag till habiliteringsersättning 2023 
 

Sammanfattning 
Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till de personer som 
deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 
Ansökan om medlen för år 2023 liksom tidigare år, är till för habiliteringsersättning och betalas via 
dagpenning utifrån den enskildes deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.  

Beslutsförslag  
Vård - och omsorgsnämnden beslutar:  
1.  Ansöka om statsbidrag x för habiliteringsersättning för 2023 från Socialstyrelsen  
2.  Delegera till Socialdirektör att återredovisa användningen av statsbidraget för habiliteringsersättning 

2023 till Socialstyrelsen.  
 

Bakgrund  
Samtliga rikstäckande kommuner kan hos Socialstyrelsen ansöka om statsbidraget för att införa eller 
bibehålla habiliteringsersättningen. Habiliteringsersättningen är en dag - eller ersättning per timme 
som betalas ut till brukare inom daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  I  förarbetena till lagen framgår att kommunen rekommenderas att lämna 
en viss ersättning till deltagare i daglig verksamhet. För att stödja kommunerna i deras arbete att 
stimulera deltagande i daglig verksamhet lämnas ett statsbidrag som Socialstyrelsen har i uppdrag att 
betala ut. I villkoren för att få ta del av medlen framgår att kommunen ska betala ut dagpenning till 
invånarna som deltar i daglig verksamhet.  Ersättningen är frivillig för kommunerna att erbjuda, och 
staten vill med statsbidraget stimulera kommunerna till att införa eller höja denna form av ersättning.  
 
 

Förvaltningens slutsatser  
Socialförvaltningen föreslår liksom tidigare år att Vård - och omsorgsnämnden ansöker om 
statsbidrag för habiliteringsersättning. Habiliteringsersättnigen betalas därefter ut som ett 
komplement till den ordinarie dagpenningen genom en sammanlagd summa under året. Under våren 
2024 kommer Socialstyrelsen att begära en redovisning av användningen av statsbidraget vilken 
genomförs av Socialdirektör.  
 
 
Susanna Kiesel    Åsa Lundgren 
Socialdirektör     Enhetschef förvaltningsstöd 
 
 
Maria Alvo 
Sakkunnig 
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