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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2020 till kommuner för habiliteringsersättning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 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.
OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare
höjts med hjälp av statsbidraget är ett tillägg som kom i regleringsbrevet från
2019.

Uppdatering av bidragets villkor med anledning av
covid-19.
Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet
kan vara hindrade att delta i verksamheten. Det kan bero på egen sjukdom eller
sjukdom bland personalen. Det kan även bero på att kommunen med anledning
av risken för smitta inte har möjlighet att erbjuda daglig verksamhet eller inte
kan erbjuda verksamheten i den omfattning som normalt bedrivs.
För att bemöta detta ändras villkoren för bidraget vilket innebär att bidraget 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.

Bidragets storlek
Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt 350 000 000 kronor under 2020. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2020
framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen,
enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Vilka kan rekvirera medlen
Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Vad kan ni rekvirera medel för
Statsbidraget får rekvireras för:

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS
(habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.



att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt
LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.



att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt
nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har
finansierats av statsbidraget.

När kan ni använda medlen
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med
den 31 december 2020.

Hur får ni del av medlen
Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis:
1. Innan ni rekvirerar bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med fullmakt från denne) för kommunen ansöka om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att bli ombud.
Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida:
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni rekvirera statsbidraget via
statsbidragets e-tjänst. Ni rekvirerar via webbformuläret som ni hittar
via det specifika statsbidragets webbplats. Av fördelningsnyckeln som
ligger som bilaga till anvisningarna anges vad respektive kommun
högst kan rekvirera för belopp.
3. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni
2020 och medlen betalas ut vanligtvis inom 30 arbetsdagar.

Om inte alla medel rekvireras
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2020 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Under våren 2021 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt
2020 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda
kommunerna i slutet av 2020. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är
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kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg
dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dagpenningen.
Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2020 – den
31 december 2020 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också
bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för
statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Information
Frågor om statsbidraget kan ställas till
utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12,
e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se
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