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1 Inledning 
Denna riktlinje förtydligar hur habiliteringsersättning ska hanteras inom insatsen daglig verk-
samhet enligt LSS i Klippans kommun.  

2 Definitioner 
Daglig verksamhet  
Insatsen Daglig verksamhet har som syfte att bidra till den enskildes personliga utveckling 
och främja delaktighet i samhället. Insatsen är förbehållet personer som avses i 1 § punkt 1 
och 2 i LSS i yrkesverksam ålder och som inte står till arbetsmarknadens förfogande eller stu-
derar på heltid. Verksamheten kan innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning 
som produktionsinriktade uppgifter. I insatsen ingår omvårdnad och egenvård. Insatsen ska 
särskiljas från daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen även om båda insatser kan utföras 
av samma verkställande enhet. 
 
Habiliteringsersättning  
Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Varje enskild kommun väljer själva hur denna 
ska anordnas.   
 

3 Vem har rätt till habiliteringsersättning 
Den som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS. 

4 Vad hanterar riktlinjen 
Riktlinjen hanterar hur habiliteringsersättning ska betalas ut till den som har daglig verksam-
het enligt LSS.  

5 Hur ska habiliteringsersättning hanteras 
Riktlinjer 
Grunden för hur habiliteringsersättning betalas ut i Klippans kommun är närvarobaserad på 
den plats där den enskilde har sin dagliga verksamhet, antingen dagcentral eller på individuell 
placering på en arbetsplats utanför daglig verksamhets regi. Habiliteringsersättning utgår med 
hel respektive halvdag. Närvaro minst sex timmar per dag berättigar till heldagsersättning. 
Närvaro med minst två timmar per dag berättigar till halvdagersättning. Vid närvaro under två 
timmar per dag utgår ingen ersättning.  
  
Som grund för utbetalning av habiliteringsersättning räknas även:  

• studiecirklar i den dagliga verksamhetens regi  
• frånvaro orsakad av att den dagliga verksamheten håller stängt för fortbildning 
eller planering  

  
Som frånvaro och därmed grund för avdrag från habiliteringsersättning räknas:   
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• brukarens sjukfrånvaro   
• semesterledighet   
• deltagande i skolundervisning   
• ”aktivitetsdagar” i bostaden   

  
Habiliteringsersättningens summa 

Habiliteringsersättning betalas ut med:  
0,1% av basbeloppet för heldag   
0,07% av basbeloppet för halvdag  
 
Kontouppgifter 
I samband med att den enskildes insats daglig verksamhet verkställs inhämtas konto-
uppgifter av den enskilde. Kontouppgifter lämnas först till enhetschef som skriver in 
den enskilde i underlagslista. Kontouppgifter lämnas sedan vidare till ekonomisk stöd-
funktion på socialförvaltningen som registrerar kundnummer i raindance. 
 
Registrering av närvaro 
På daglig verksamhet som utförs på dagcentral registrerar handledare närvarounderlag 
till habiliteringsersättning och lämnar till ansvarig administratör. På daglig verksamhet 
på individuell placering ansvarar den enskilde själv för att registrera sitt närvaro-
underlag och lämna in till ansvarig administratör senast dag 7 den nästkommande ka-
lendermånaden. Stöd med registrering kan ske av arbetsplats där individuell placering 
sker. 
 
Om den enskilde inte lämnar in underlag för habiliteringsersättning i tid kan retroaktiv 
ersättning enbart betalas ut 3 månader bakåt. 
 
Utbetalning 
Habiliteringsersättning betalas ut en gång per månad enligt utförd närvaro. Betalningen 
infaller månaden efter utförd närvaro. 

6 Uppföljning av riktlinjen 
Ansvarig enhetschef för daglig verksamhet har ansvar för att påtala om riktlinjen behöver 
uppdateras. Ansvarig nämnd fattar beslut om eventuella redigeringar. 
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