
 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-06-08 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00087 1.1.3.1 
 

  

 

Hantering av habiliteringsersättning vid brukares 
frånvaro 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att habiliteringsersättning till brukare som 
har sin dagliga verksamhet/dagliga sysselsättning via Jobb resurs ska utgå i 
enlighet med förslag 1/2/3.         

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beslutat att tillfälligt stänga daglig verksamhet 
som drivs i kommunal regi. I syfte att minska risken för smittspridning av 
Covid-19 tillåts inte heller brukare som bor i kommunala bostäder med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS delta 
i daglig verksamhet som drivs i privat regi enligt lagen om valfrihetssystem. 
Daglig verksamhet/daglig sysselsättning som bedrivs via Jobb resurs berörs inte 
av stängningen. Fråga är om och hur habiliteringsersättning vid frånvaro ska 
utbetalas till de brukare vars verksamheter inte är stängda.  
 
Följande tre alternativ att hantera ersättningen vid brukares frånvaro föreslås: 

1. Frånvaro hanteras enligt idag gällande rutiner och riktlinjer, dvs den 
enskilde får ersättning endast för de dagar denne är närvarande på sin 
verksamhet. 

2. Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av 
Coronaviruset ersätts som om brukaren varit närvarande. Övrig 
frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och riktlinjer.   

3. Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av 
Coronaviruset ersätts som om brukaren varit närvarande. Vid 
bedömningen av hur många dagar brukaren har rätt till ersättning för 
görs en genomsnittlig beräkning av hur många dagar per månad 
brukaren varit närvarande under de senaste sex månaderna. Övrig 
frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och riktlinjer.               

Ärendet i sin helhet 
Habiliteringsersättningen syftar till att stimulera deltagande i daglig 
verksamhet/daglig sysselsättning och är således knuten till det aktiva 
deltagandet. Ersättningen ges utifrån deltagarens närvaro, antingen hel- eller 
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halvdag beroende på vilken planering som finns med brukaren. Utföraren ska 
varje månad lämna underlag på deltagarnas närvaro till Sociala 
omsorgsförvaltningen för utbetalning av habiliteringsersättning. Inom 
verksamheterna finns brukare som av olika omständigheter varit frånvarande i 
varierande grad, t.ex. på grund av ledighet, sjukdom eller av andra orsaker. 
Enligt gällande rutiner och riktlinjer utgår inte ersättning vid sådan frånvaro.  

De deltagare som fått sin dagliga verksamhet stängd genom nämndens beslut 
har rätt att oförändrat behålla sin habiliteringsersättning. Detta eftersom det 
överhuvudet taget inte finns någon möjlighet för brukarna att närvara. Vad 
gäller de brukare vars verksamhet inte är stängd måste ställning tas till i vilken 
omfattning ersättning ska utgå vid eventuell frånvaro. Enskilda individer oroar 
sig i olika grad för att smittas av Coronaviruset. Brukare som känner extra oro 
har i rådande situation valt att helt eller delvis inte delta i sin verksamhet. Likaså 
finns det brukare som inte går till sin verksamhet av andra orsaker. Det finns 
således olika faktorer att beakta vid ställningstagandet till i vilka situationer 
habiliteringsersättning ska utgå vid brukares frånvaro för att inte frångå det 
grundläggande syftet med habiliteringsersättningen, dvs att stimulera deltagande 
i daglig verksamhet.  

Följande tre alternativ att hantera ersättningen vid brukares frånvaro föreslås: 

1. Frånvaro hanteras enligt idag gällande rutiner och riktlinjer, dvs den 
enskilde får ersättning endast för de dagar denne är närvarande på sin 
verksamhet. 

2. Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av 
Coronaviruset ersätts som om brukaren varit närvarande. Övrig 
frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och riktlinjer.   

3. Frånvaro som beror på oro hos den enskilde att smittas av 
Coronaviruset ersätts som om brukaren varit närvarande. Vid 
bedömningen av hur många dagar brukaren har rätt till ersättning för 
görs en genomsnittlig beräkning av hur många dagar per månad 
brukaren varit närvarande under de senaste sex månaderna. Övrig 
frånvaro hanteras i enlighet med idag gällande rutiner och riktlinjer. 

Om förslag 2 eller 3 förordas betalas även eventuell ersättning retroaktivt från 
och med den 23 mars.   
 

Samverkan 
Information till FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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