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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Camilla Karlsson 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-04-27 

Statsbidrag för höjning av habiliterings-
ersättningen inom funktionshinderområdet 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att rekvirera stadsbidrag för 
höjning av habiliteringsersättning inom funktionshinderområdet år 2022 och 
därefter via utförarna fördela ersättningen till brukarna. 

Sammanfattning 

Täby kommun ges möjlighet att rekvirera statsbidrag för höjning av 
habiliteringsersättning 2022 och på så sätt fortsatt ha en förhöjd 
habiliteringsersättning för personer som deltar i daglig verksamhet enligt 9 § p. 
10 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Täby kommun fastställde år 2001 nivån för habiliteringsersättning till fem (5) 
kronor per timme. Sedan 2018 har Täby kommun rekvirerat statsbidraget från 
Socialstyrelsen vilket har möjliggjort en genomsnittlig höjning av 
habiliteringsersättningen till 13 kronor per timme de tre senaste åren. 

Socialnämnden föreslås besluta att uppdra till socialchefen att rekvirera 
statsbidrag för 2022 från Socialstyrelsen och fördela ersättningen via utförarna 
till brukarna.  

Ärendet 

Den 22 mars 2022 meddelade Socialstyrelsen Anvisningar för att rekvirera 
stadsbidrag för 2022 till kommuner för habiliteringsersättning (se bilaga 1).  

Personer som deltar i daglig verksamhet enligt 9 § p. 10 lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) har möjlighet att få så kallad 
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habiliteringsersättning, en slags dagpenning med syfte att stimulera deltagande. 
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som riktar sig personer i yrkesverksam 
ålder som inte arbetar eller utbildar sig. Insatsen syftar till att ge en meningsfull 
sysselsättning, bidra till personlig utvecklingen samt främja delaktighet i 
samhället. 

Sedan 2018 har det funnits möjlighet för kommuner att rekvirera statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet. 
Sedan 2019 finns även möjlighet att rekvirera medel för att bibehålla en nivå på 
dagpenning som tidigare höjts. Med anledning av covid-19 pandemin har 
villkoren uppdaterats så att bidraget även får användas till att betala ut 
dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller att de som annars 
skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på grund av 
smittorisk.  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medlen. Rekvisitionen 
ska ha skett till Socialstyrelsen senast 1 juni 2022. Medlen kan användas till och 
med den 31 december 2022.  

Habiliteringsersättning i Täby kommun  
Täby kommun fastställde år 2001 nivån för habiliteringsersättning till fem (5) 
kronor per timme. Sedan 2018 har Täby kommun rekvirerat statsbidrag från 
Socialstyrelsen, senast genom socialnämndens beslut den 21 april 2021, § 39. 
Rekvireringen har möjliggjort en genomsnittlig höjning av 
habiliteringsersättningen till 12,50 kronor per timme 2018 och 13 kronor per 
timme åren 2019, 2020 och 2021. 

Socialchef rekvirerar statsbidrag från Socialstyrelsen på uppdrag från 
socialnämnden och rekvireringen sker via Täby kommuns ombud. Den höjda 
habiliteringsersättningen fördelas till utförare efter redovisning av brukares 
närvaro genom extra utbetalning. Utförare uppdras därefter att betala ut den 
förhöjda habiliteringsersättningen till brukaren. 

Ekonomiska överväganden 

Täby kommun kan enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel, Fördelning av 
statsbidrag för 2022 till Habiliteringsersättning (bilaga 2) rekvirera 1 955 458 
kronor för 2022. Statsbidraget innebär att Täby kommun kan bibehålla nivån på 
den höjda habiliteringsersättningen som varit för 2019 till 2021, det vill säga 
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cirka 13 kronor per timme till skillnad från den fastställda nivån, fem (5) kronor 
per timme. Nivån på ersättningen kan komma att behöva justeras i samband med 
den andra utbetalningen efter beräkning av brukares närvaro/frånvaro under 
första perioden. Rekvireringen innebär inga ytterligare kostnader för kommunen.  

Claes Lagergren 
Socialchef 

Camilla Wass 
Avdelningschef 

Bilagor 

1. Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2022 till kommuner för 
habiliteringsersättning, Socialstyrelsen, 22 mars 2021, Dnr 9.2-
11543/2022.  

2. Fördelning av statsbidrag för 2021 till Habiliteringsersättning, 
Socialstyrelsen, 22 mars 2021, Dnr 9.2-11543/2022. 

 

Expedieras 

Avdelningschef för funktionshinder Camilla Wass 

Controller Jessica Ronkainen 
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