
Habiliteringsersättning – möjlighet till höjning – påverka politikerna! 
 
Under några år har Sveriges kommuner kunnat söka statsbidrag för att kunna införa, 
bibehålla eller höja en låg dagpenning (habiliteringsersättning) till personer som deltar i 
daglig verksamhet. Möjligheten att även använda bidraget för att bibehålla en dagpenning 
som höjts med hjälp av tidigare års statsbidrag infördes 2018. En del kommuner ville inte 
utnyttja statsbidraget, helt eller delvis, för att höja dagpenningen, eftersom de inte ansåg sig 
kunna avsätta egna medel till en höjning kommande år. En viss ytterligare uppluckring har 
dessutom skett av reglerna på så sätt att statsbidraget också kan användas till att betala 
habiliteringsersättning till personer som inte kunnat delta i daglig verksamhet på grund av 
pandemin.  
 
Tyvärr har inte alla kommuner utnyttjat de möjligheter som statsbidraget ger. Vissa 
kommuner, ett fåtal dock, har inte rekvirerat något belopp överhuvudtaget. Andra har 
rekvirerat pengar men låtit en del gå tillbaka till staten. Den delen fördelas då om till de 
kommuner som angett att de vill ta del av outnyttjade medel. 
 
FUB Lund med omnejd omfattar kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och 
Staffanstorp. År 2020 rekvirerade de hela statsbidraget som de hade rätt till. Burlöv och 
Kävlinge bad dessutom att få del av det bidrag som andra kommuner inte utnyttjade. Bara 
Kävlinge och Lund använde hela statsbidraget, Staffanstorp större delen, medan både Burlöv 
och Lomma använde bara en liten del, Lomma så lite som 13 procent. Beloppen framgår av 
nedanstående sammanställning. 
 
För 2021 har alla våra kommuner med undantag av Burlöv rekvirerat hela bidraget, Kävlinge 
och Staffanstorp dessutom även outnyttjade medel. Bidraget måste utnyttjas före årets slut. 
FUB Lund kommer att ta kontakt med samtliga kommuner för att ta reda på hur långt de har 
kommit i den beslutsprocessen och naturligtvis också försöka påverka dem att utnyttja hela 
eller större delen av statsbidraget. Som enskild kan man också försöka påverka sina politiker 
att verka för att utnyttja statsbidraget till att höja habiliteringsersättningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommun    Fördelningsnyckel (kr)  Rekvirerat (kr) Omfördelning (kr) 
Totalt utbetalt 
(kr) 

Andel 
oförbrukade 
medel (%) 

2021      

Burlövs kommun   511 843 150000 0 150000  
Kävlinge kommun     914 005 914 005 73 740 987 745  
Lomma kommun   292 482 292 482 0 292 482  
Lunds kommun    3 866 242 3 866 242 0 3 866 242  
Staffanstorps kommun   447 863 447 863 73 739 521 602  

      

      

2020      

Burlövs kommun    527 596 527 596 131 705 659 301 79% 

Kävlinge kommun    851 559 851 559 131 705 983 264 0% 

Lomma kommun     249 914 249 914 0 249 914 87% 

Lunds kommun    3 785 735 3 785 735 0 3 785 735 0% 

Staffanstorps kommun     472 060 472 060 0 472 060 9% 
 
 
All information om statsbidraget finns på Socialstyrelsens hemsida 
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-for-habiliteringsersattning/ 
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