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Statsbidrag för habiliteringsersättning för 2021
Sammanfattning
Personer som deltar i den kommunala dagliga verksamheten enligt LSS får en
månatlig ersättning som betalas ut av kommunen, så kallad habiliteringsersättning.
Habiliteringsersättning finns till för att uppmuntra och stimulera den enskilde att
delta i den dagliga verksamheten. Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag,
förordning eller föreskrift och är således frivillig för kommuner att betala ut.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel i form
av statsbidrag avseende habiliteringsersättning till kommunerna. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning
(habiliteringsersättning) till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
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 utifrån deltagande i daglig
verksamhet enligt LSS.

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att rekvirera statsbidraget om 1 718 330 kr.
att uppdra åt förvaltningen att efter avräkning för höjningen om 2 kr/timme fördela
resterande statsbidrag vid två tillfälle till brukarna inom daglig verksamhet enligt
LSS. En sommarbonus och en julbonus, beloppet per brukare som utbetalas baseras
på antal närvarande timmar.
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Ärendet
År 2020 beslutade Socialnämnden att använda statsbidraget för att bibehålla
höjning av habiliteringsersättningen med 2 kr/timme till 7 kr/timme samt att betala
ut en sommarbonus och en julbonus, baserat på antal närvarande timmar per
brukare.
2021 har kommuner återigen möjlighet att rekvirera statsbidrag för utbetalning av
habiliteringsersättning. Trelleborgs kommun kan, enligt Socialstyrelsens
fördelningsnyckel, rekvirera 1 718 330 kr som kan användas för utbetalning senast
31 december 2021.
Enligt Socialstyrelsens villkor för statsbidraget framgår att bidraget får användas
för att betala ut habiliteringsersättning även om ingen verksamhet har kunnat
erbjudas eller om brukare inte har kunnat delta i den dagliga verksamheten på
grund av smittorisk.
I Trelleborgs kommun betalas habiliteringsersättning ut med 7 kr per timme till
brukare som deltar i daglig verksamhet. Som deltagare i daglig verksamhet får man
betalt för varje påbörjad halvtimme. Med hjälp av statsbidraget har även en
sommarbonus och en julbonus betalats ut till brukarna baserat på deras ordinarie
schema för närvaro i den dagliga verksamheten.
Under 2020 betalades habiliteringsersättning ut med totalt 2 529 453 kr inkluderat
sommar- & julbonus avseende ca 149 100 timmar.

