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Bildnings- och omsorgsnämnden

Höjd habiliteringsersättning 2018 till följd av sökt
stimulansbidrag från Socialstyrelsen
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden fastslår att dagpenning för habiliteringsersättning under
2018 höjs med 40 kr/dag utöver den redan fastställda nivån för deltagare inom daglig
verksamhet i egen regi.
Restbeloppet av statsbidraget per december regleras och utbetalas till brukarna i slutet av
året baserat på närvarodagar under året så att alla medlen för statsbidraget nyttjats för
2018.
Ärendet
Bollebygds kommun har för 2018 rekvirerat och beviljats 210 000 kr i statsbidrag för
höjning av dagpenning (habiliteringsersättning) för deltagare inom daglig verksamhet.
BON2018/70 Stadsbidragets syfte är att möjliggöra för kommunerna att höja
habiliteringsersättning och uppmuntra fler kommuner att införa ersättningen.
Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga
verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men ca
88 % av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning.
Medlen måste nyttjas under 2018 eller återbetalas till Socialstyrelsen.
Ekonomiska förutsättningar
Habiliteringsersättning är frivilligt för kommuner att utbetala, räknas inte som inkomst
och är skattefri. I BON2017/313-6 beslutades ersättning per dag till 46 kr. Brukarna har
istället för ersättningen, möjlighet att istället få fri lunch på Bollegården. 2017 utbetalades

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-27

2 (3)

21 600 kr i ersättning och fria luncher valdes till en kostnad på 138 000 kr. Budgeterat för
detta var 326 000 kr.
Det beviljade och utbetalade statsbidraget för höjning av habiliteringsersättning är
210 000 kr. Bollebygds kommun har för närvarande 20 personer som deltar i daglig
verksamhet.
210 000 kr / 12 mån = 17 500 kr som vi maximalt kan utbetala per månad utav
statsbidraget.
17 500 kr / 20 personer = 875 kr i ökning i månad per person.
Maxantalet i möjliga närvarodagar per månad ligger i intervallet 20-22 dagar. Det är dock
få deltagare som är närvarande så många dagar per månad.
875 kr/22 dagar ≈ skulle ge en ökning i ersättning per dag med 40 kr.
Då antalet deltagare och antal närvarodagar för helåret är okända fram tills december,
kommer det inte vara möjligt att pricka exakt fördelning så att hela bidraget nyttjats
optimalt per decemberutbetalningen. Maxantalet på 22 närvarodagar används i
beräkningen för att inte höjningen skall bli så pass hög att hela bidraget utbetalats innan
årets slut och kommer med största sannolikhet resultera i att det per slutet av året finns
ett restbelopp kvar av statsbidraget. Anvisningarna för rekvirering av bidraget stipulerar
att om hela statsbidraget inte använts under/för 2018 skall återstoden återbetalas
Socialstyrelsen.
Föreslår därför att restbeloppet av bidraget som inte utbetalats vid sammanställning av
årets totala utbetalningar, fördelas utefter deltagarnas totala närvarodagar under året.
Skulden till deltagarna bokas upp i årsbokslutet och utbetalas i januari.
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Beslutsunderlag
-

Höjd habiliteringsersättning 2018 till följd av sökt stimulansbidrag från

Socialstyrelsen,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-27
-

Socialstyrelsen: Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för
habiliteringsersättning
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