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1. Syfte  

Syftet med denna anvisning är att skapa en tydlighet kring rekommenderat arbetssätt för 

hantering av habiliteringsersättningen. Det övergripande syftet med habiliteringsersättningen 

är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten.  

 

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument  

Habiliteringsersättning är en ersättning som utgår till personer som deltar i daglig 

verksamhet. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag men förordas i förarbetena till 

LSS. 

 

Ersättningen är idag allmänt etablerat hos landets kommuner, i socialstyrelsens öppna 

jämförelser framgår att 87 % av kommunerna betalar ut habiliteringsersättning. 

 

Daglig verksamhet är inte en anställningsform och ersättningen är därmed inte skattepliktig.  

 

3. Anvisningen 

Habiliteringsersättning utgår till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 

och inte utbildar sig. 

 

Habiliteringsersättning utbetalas för närvarotid vid planerad daglig verksamhet utanför 

bostaden enligt följande: 

 

Heldag 

Närvaro minst 6 timmar/dag.   

 

Halvdag 

Närvaro minst 2,5 timmar/dag. 

 

Habiliteringsersättning utgår även vid frånvaro som uppstår pga 

- Besök hos sjukvården 

- Frånvaro orsakad av att daglig verksamhet håller stängt 

 

Habiliteringsersättning utgår inte vid  

- Brukarens sjukfrånvaro 

- Semesterledighet  

- Aktivitetsdagar på boendet eller annan verksamhet 

 

Deltagaren ansvarar för resekostnader till och från daglig verksamhet. Restiden till och från 

daglig verksamhet räknas inte i närvarotiden. Deltagare ansvarar själva för matkostnader på 

daglig verksamhet. 
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4. Utbetalning 

Habiliteringsersättningen utgår för hel-respektive halvdag. 2020 års ersättningsnivåer för 

hel- respektive halvdag ligger på 50 kr och 63 kr. Uppräkningen av ersättningen görs varje 

år enligt omsorgsprisindex (OPI). 

 

Dagliga verksamheter administrerar närvarolistan som skickas till administratören på 

myndighetsavdelningen, som sköter administrationen kring utbetalningar. Utbetalningen 

sker månadsvis i efterskott. 

 

Utföraren ansvarar för att skicka ut närvarolistan till deltagaren, efter dennes önskemål, med 

information om antal vistelsedagar på daglig verksamhet. 

 

5. Definitioner och avgränsningar  

Rätt till habiliteringsersättning har den som: 

 tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS och har beslut om daglig verksamhet inom 

socialnämndens ansvarsområde. 
 

 


