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Tilläggsavtal till förfrågningsunderlag enligt 
LOV avseende daglig verksamhet enligt LSS 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Tilläggsavtal med privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS, enligt lag om 
valfrihetssystem, LOV i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande godkänns. 

2. Beslut om tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar gäller för 
nämnden för funktionsstöds egen regi av daglig verksamhet enligt LSS. 

3. Omprövning av tilläggsavtal och vid behov förlänga avtalet delegeras till nämnden 
för funktionsstöd. 

Sammanfattning 
Nämnden för funktionsstöd har i beslut 2022-01-19 § 32 hemställt till 
kommunfullmäktige att besluta om: 

• Tillfälligt tilläggsavtal, att gälla retroaktivt från 2022-01-01 till och med 2022-03-31, 
för privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS.  

• Samma förutsättningar ska gälla nämnden för funktionsstöds egen regi av daglig 
verksamhet enligt LSS. 

• Nämnden för funktionsstöd delegeras att ompröva tilläggsavtalet och förlänga det om 
behov finns.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 § 12, om tillfälligt tilläggsavtal utifrån att 
covid-19 och omvärldssituationen påverkade möjligheten för utförare att efterleva kraven 
enligt kontrakt och överenskommelser. Tilläggsavtalet avslutades 2021-09-30 utifrån 
bedömning av smittläget. 

Nämnden för funktionsstöd har nu bedömt att det tilläggsavtalet behöver införas på nytt. 

Förslag till tilläggsavtal innefattar ersättning vid frånvaro, lättnad i krav på kompetens 
samt stängning av verksamhet. 

Stadsledningskontoret delar nämnden för funktionsstöds bedömning om att ett 
tilläggsavtal motsvarande det som tidigare avslutats är motiverat.  

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-27 
Diarienummer 0167/22 
 

Handläggare  
Karin Magnusson 
Telefon: 031-368 05 80 
E-post: karin.magnusson@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Under den rådande situationen med covid -19 finns risk att minskad ersättning till 
utförare får som konsekvens att verksamheter läggs ner. I syfte att bibehålla utförare 
föreslås kommunfullmäktige att besluta om tillfälligt tilläggsavtal som innebär tillfälliga 
förändringar av krav och ersättningar i förfrågningsunderlag och kontrakt enligt LOV för 
daglig verksamhet. Utförare inom stadens valfrihetssystem för daglig verksamhet föreslås 
få ersättning för oplanerad frånvaro, det vill säga när den enskilde inte deltar i daglig 
verksamhet. För daglig verksamhet innebär förslaget att utföraren får ersättning även efter 
den fjortonde dagen. Oplanerad frånvaro förekommer regelbundet inom både daglig 
verksamhet. Den nu uppkomna situationen att enskilda avstår insatsen med hänvisning till 
covid-19 bedöms öka den oplanerade frånvaron. Kostnaden för nämnden för 
funktionsstöd bedöms vara den samma som om den enskilde inte avstått insatsen.  
Förslaget innebär att deltagare inom daglig verksamhet behåller sin 
habiliteringsersättning om de avstår från daglig verksamhet på grund av rädsla för smitta, 
om hen har symptom, är del i smittspårning, i väntar på svar på PCR-test eller om den 
dagliga verksamheten stängs. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV för daglig verksamhet ger den enskilde 
möjlighet att välja utförare. Förslag till tilläggsavtal innebär ersättning vid oplanerad 
frånvaro för samtliga utförare vilket minskar risken att utförarna tvingas avveckla sina 
verksamheter. Eventuella nedläggningar av verksamheter påverkar den enskildes 
valfrihet. 

Oro för sjukdomen covid-19 och önskan om att minimera sociala kontakter påverkar på 
olika sätt. När enskilda avstår att delta i daglig verksamhet i längre perioder finns risk för 
isolering och en försämrad hälsa. Förslaget till tilläggsavtal innebär att utföraren får 
ersättning även då den enskilde är oplanerat frånvarande, vilket kan minska incitamentet 
för utförarna att arbeta med motiverande insatser. Det bedöms därför viktigt att utförarnas 
ansvar för dessa situationer tydliggörs i tilläggsavtalen. 

Förslaget innebär också att deltagaren får samma ersättning utan att delta i daglig 
verksamhet. Det kan försvåra att motivera den enskilde till daglig verksamhet. 
Tilläggsavtalet är tillfälligt vilket innebär att så fort som smittan i samhället minskat bör 
tilläggsavtalet avslutas för att stödja deltagare att delta i daglig verksamhet. 

Bilagor 
1. Nämnden för funktionsstöds handlingar 2021-01-19 §32 

2. Tilläggsavtal till kontrakt med privat utförare av daglig verksamhet enligt 
LSS, enligt lag om valfrihetssystem, LOV 
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Ärendet  
Ärendet avser tilläggsavtal till förfrågningsunderlag LOV avseende daglig verksamhet. 
Tilläggsavtalet är tillfälligt utifrån rådande Covid- 19 situation och föreslås att gälla 
retroaktivt från och med 2022-01-01 till och med 2022-03-31. Samma förutsättningar 
som de som anges i tilläggsavtalet föreslås gälla för nämnden för funktionsstöds egen regi 
av daglig verksamhet.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har i beslut 2022-01-19 § 32 hemställt till 
kommunfullmäktige att besluta om: 

• Tillfälligt tilläggsavtal, att gälla retroaktivt från 2022-01-01 till och med 2022-03-31, 
för privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS.  

• Samma förutsättningar ska gälla nämnden för funktionsstöds egen regi av daglig 
verksamhet enligt LSS. 

• Nämnden för funktionsstöd delegeras att ompröva tilläggsavtalet och förlänga det om 
behov finns.  

Nämnden för funktionsstöds handlingar finns i bilaga 1 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade om förfrågningsunderlag 2019-10-17 § 27, dnr 0606/17. 
Detta utgör underlag för kontrakt med privata utförare och krav för nämnden för 
funktionsstöds egenregi av daglig verksamhet enligt LSS.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-16 § 12 dnr 0694/20, om tillfälligt tilläggsavtal 
utifrån att covid-19 och omvärldssituationen påverkade möjligheten för utförare att 
efterleva kraven enligt kontrakt och överenskommelser.  

Det förekom att enskilda individer avstod från insatserna med hänvisning till oro och 
önskan om att minimera sociala kontakter med anledning av smittspridningen av covid-
19. Att enskilda individer valde att inte delta i daglig verksamhet, påverkade utförarnas 
ersättning utifrån ersättningsmodellernas regler kring oplanerad frånvaro.  

Detta tilläggsavtal förlängdes genom beslut enligt delegation av tjänstepersoner, initialt 
på stadsledningskontoret och från 2021-01-01 på förvaltningen för funktionsstöd. 

Tilläggsavtalet avslutades 2021-09-30 utifrån bedömning av smittläget. 

Nämnden för funktionsstöds förslag 
Utifrån rådande situation med en ökad smittspridning har nämnden för funktionsstöd 
uppmärksammat att det återigen finns risk att minskad ersättning till utförare får som 
konsekvens att verksamheter avvecklas. I syfte att bibehålla utförare och därmed 
möjliggöra brukarnas valfrihet föreslås att tillfälligt tilläggsavtal motsvarande det som 
tidigare gällde införs igen. 

 I Göteborgs Stads valfrihetssystem gäller lika villkor för privata utförare och stadens 
egen regi, vilket även bör gälla tillfälliga förändringar.  

Tilläggsavtalen föreslås gälla retroaktivt från 2022-01-01 till och med 2022-03-31.  
Tilläggsavtalet bör kunna förlängas med två månader i taget så länge som Göteborgs Stad 
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bedömer att tilläggsavtalet behövs utifrån omvärldssituationen. Vid en förlängning av 
tilläggsavtalet bör utförarna meddelas tre veckor i förväg för att möjliggöra 
verksamhetsplanering. Nämnden för funktionsstöd föreslår att kommunfullmäktige 
delegerar eventuella förlängningar av tilläggsavtalet till nämnden för funktionsstöd.  

 
Förslag till tilläggsavtal innefattar; 
• ersättning vid frånvaro 
• lättnad i krav på kompetens samt  
• stängning av verksamhet 
 

Utförare inom stadens valfrihetssystem för daglig verksamhet föreslås få betalt för 
oplanerad frånvaro, dvs när den enskilde inte deltar i daglig verksamhet. För daglig 
verksamhet innebär förslaget att utföraren får betalt även efter dag 14. 

När det gäller lättnad i krav på kompetens föreslås att texten i kontraktets avsnitt 1.3.8.1 
utgår under den period som tilläggsavtalet gäller.  

”Minst 90 procent av den arbetade tiden ska utföras av omsorgspersonal med godkänd 
omvårdnadsutbildning, alternativt högre utbildning, enligt bifogad förteckning, bilaga 2.  

Undantag kan medges för semestervikarier under juni till augusti. I vissa fall kan 
medarbetare ha annan utbildning/kompetens som komplement till medarbetare med 
godkänd omvårdnadsutbildning. Det kan handla om specifik kompetens inom exempelvis 
hantverk, media, konstnärlig utbildning, som behövs på grund av verksamhetens 
inriktning. I dessa fall kan medarbetare med denna specifika kompetens inräknas i de 
90 procent av den arbetade tiden som ska utföras av personal med omsorgsutbildning.” 

Vidare föreslås att verksamhetsansvarig i samråd med verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslag (HSL) kan stänga daglig verksamhet och ersättning till utförare utgår med 
motsvarande 90 procent så länge stängningen varar. För det fall utföraren behöver stänga 
verksamheten ska utföraren betala habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare 
som om de varit närvarande.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Nämnden för funktionsstöds förslag till tilläggsavtal är i princip detsamma som de 
kommunfullmäktige beslutade om 2020-04-16 § 12. Det som är förändrat är förslaget om 
att utförare av daglig verksamhet får möjlighet att behålla 90 procent ersättning när 
verksamheten med hänvisning till sjukdomen covid-19 stängs efter samråd med 
verksamhetschef HSL. Verksamhetschefen är anställd hos utföraren av daglig verksamhet.  

Stadsledningskontoret delar nämnden för funktionsstöd bedömning om att tilläggsavtalet 
enligt förslaget är motiverat.  

 
Stadsledningskontoret noterar att det under punkt 4 inte finns ekonomiska incitament för 
utföraren att anordna alternativ verksamhet. Oavsett alternativ lösning eller inte så 
erhåller de 90 procent av ersättningen.  

Därav bedömer stadsledningskontoret att det är viktigt att nämnden för funktionsstöd 
följer upp efterlevnaden av det som anges i tilläggsavtalet ”Om det inte går att motivera 
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den enskilde att delta i den dagliga verksamheten ansvarar utföraren för att undersöka 
möjlighet att anordna daglig verksamhet på annat ställe än i lokalen för den ordinarie 
dagliga verksamheten, samverka med annan utförare eller annan tillfällig lösning till 
exempel daglig verksamhet på distans. Undersökningen av alternativa lösningar ska ske i 
dialog med den enskilde/legal företrädare samt ansvarig socialsekreterare”. 

Stadsledningskontoret bedömer att nämnden för funktionsstöd bör delegeras att ompröva 
tilläggsavtalet och förlänga det om behov finns.  

Stadsledningskontorets förslag till tilläggsavtal, bilaga 2, har endast några språkliga 
justeringar gentemot nämnden för funktionsstöds förslag till tilläggsavtal. Därtill har 
ordet senast lagts till i punkt 2 i meningen ” utföraren ska meddelas senast 3 veckor innan 
en förlängning”. Stadsledningskontoret har även förtydligat att utifrån Covid-19 
situationen kan verksamhetsansvarig i samråd med verksamhetschef enligt HSL stänga 
verksamheten. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Utdrag ur protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2022-01-19 

Hemställan till kommunfullmäktige om 
tilläggsavtal för leverantörer av daglig 
verksamhet 

§ 32, N161-0064/22 
Med anledning av ökande smittspridning av covid-19 kopplad till pandemin kan daglig 

verksamhet återigen behöva stänga tillfälligt. Tidigare fanns ett tillfälligt tilläggsavtal 

som tog hand om de konsekvenser som nedstängningar medförde, och nämnden föreslås 

nu hemställa till kommunfullmäktige om ett nytt tilläggsavtal. 

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att besluta om 

tillfälligt tilläggsavtal för privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS i 

stadens valfrihetssystem enligt bilaga 1 i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd hemställer att kommunfullmäktige beslutar att det 

tillfälliga tilläggsavtalet ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2022 till 31 mars 

2022. 

3. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att besluta om att 

tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar gäller för nämnden 

för funktionsstöds egen regi av daglig verksamhet enligt LSS.  

4. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att till nämnden 

för funktionsstöd delegera att ompröva tilläggsavtal och förlänga det om behov 

finns.  

5. Nämnden för funktionsstöd beslutar att ge direktören i uppdrag att informera 

äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen att nämnden fattat ovan beslut och 

uppmana nämnden för äldre samt vård- och omsorg att bedöma behov om 

hemställan till kommunfullmäktige angående tillfälligt tillägg till förfrågnings-

underlag enligt LOV även avseende hemtjänst.  

6. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 16 januari 2022 upprättat ett tjänsteutlåtande med en tillhörande 

bilaga. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer till kommunfullmäktige att besluta 

om tillfälligt tilläggsavtal för privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS i stadens 

valfrihetssystem enligt bilaga 1 i förvaltningens tjänsteutlåtande, hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga tilläggsavtalet ska gälla retroaktivt från den 

1 januari 2022 till 31 mars 2022, hemställer till kommunfullmäktige att besluta om att 

tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar gäller för nämnden för 

funktionsstöds egen regi av daglig verksamhet enligt LSS, hemställer till kommun-

fullmäktige att till nämnden för funktionsstöd delegera att ompröva tilläggsavtal och 

förlänga det om behov finns, beslutar att ge direktören i uppdrag att informera äldre samt  

Nämnden för funktionsstöd 

 
  



Utdrag ur protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2022-01-19 
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Fortsättning § 32 

vård- och omsorgsförvaltningen att nämnden fattat ovan beslut och uppmana nämnden 

för äldre samt vård- och omsorg att bedöma behov om hemställan till kommun-

fullmäktige angående tillfälligt tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV även 

avseende hemtjänst och förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Viss information delges nämnden i form av ett bildspel som visas under en ajournering 

(N161-1903/21). 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) yrkar bordläggning av ärendet om tilläggsavtal för 

leverantörer av daglig verksamhet. Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar att ärendet ska 

avgöras i dag. 

Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att hemställa till 

kommunfullmäktige om tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet, med tillägget 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Propositionsordning (Bordläggning) 
Ordförande Åsa Hartzell (M) ställer proposition på yrkandena om bordläggning av 

ärendet om tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet, och finner att det egna 

yrkandet att avgöra ärendet i dag vinner bifall. Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande voteringsordning: 

Ja-röst för att i dag avgöra ärendet om tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet. 

Nej-röst för att bordlägga ärendet. 

Omröstning (Bordläggning) 
Håkan Hallengren (S), Peter Svanberg (D), Mattias Gerdås (L), Joakim Hagberg (S), 

Andreas Fock (KD), Sean Megherbi (D), Krista Femrell (SD) och ordförande Åsa 

Hartzell (M) röstar ja. 

Alice Vernersson (V), Sophia Nilsson (MP) och andre vice ordförande Åsa Nilsen (FI) 

röstar nej. 

Med åtta röster ja och tre röster nej beslutar nämnden att i dag avgöra ärendet om 

tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet. 

Protokollsanteckning 
Alice Vernersson (V) meddelar att FI, V och MP avstår från att delta i beslutet om att 

hemställa till kommunfullmäktige om tilläggsavtal för leverantörer av daglig verksamhet. 



Utdrag ur protokoll (nr 2) 

Sammanträdesdatum: 2022-01-19 
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Fortsättning § 32 

Justering 
Den 19 januari 2022. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 

Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 

Åsa Nilsen (FI) 
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Hemställan till kommunfullmäktige angående 
tillfälligt tilläggsavtal till förfrågningsunderlag 
enligt LOV avseende daglig verksamhet.  

Förslag till beslut  
 

1. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att besluta 

om tillfälligt tilläggsavtal för privata utförare av daglig verksamhet enligt 

LSS i stadens valfrihetssystem enligt bilaga 1 i förvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

 

2. Nämnden för funktionsstöd hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att det tillfälliga tilläggsavtalet ska gälla retroaktivt från den 1 januari 

2022 till 31 mars 2022 

 

3. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att besluta 

om att tilläggsavtal enligt punkt 1 innebär att samma förutsättningar 

gäller för nämnden för funktionsstöds egen regi av daglig verksamhet 

enligt LSS 

 

4. Nämnden för funktionsstöd hemställer till kommunfullmäktige att till 

nämnden för funktionsstöd delegera att ompröva tilläggsavtal och 

förlänga det om behov finns.  

 

5. Nämnden för funktionsstöd beslutar att ge direktören i uppdrag att 

informera äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen att nämnden fattat 

ovan beslut och uppmana nämnden för äldre samt vård- och omsorg att 

bedöma behov om hemställan till kommunfullmäktige angående tillfälligt 

tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV även avseende hemtjänst.   

 

 

Sammanfattning 
Utförare inom stadens valfrihetssystem för daglig verksamhet LSS bedriver verksamhet 

utifrån de krav och de ersättningsmodeller som beskrivs i respektive förfrågningsunderlag 

som kommunfullmäktige har fastställt. Sjukdomen covid-19 har påverkat verksamheterna 

på olika sätt. Sjukdom hos medarbetare skapar personalomsättning och svårigheter att 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalité och utveckling 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-01-16 

Diarienummer  

 

Handläggare 

Maria Berntsson, Charlotte Nyberg 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post:  

maria.berntsson@funktionsstod.goteborg.se 

charlotte.nyberg@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Oro hos personer som deltar i daglig 

verksamhet får    som konsekvens att de avstår insatsen. Ersättningsmodellen utgår från den 

enskildes närvaro. En minskad ersättning får konsekvenser för samtliga utförare både 

kommunala och privata. Tidigare under pandemin fanns ett tillfälligt tilläggsavtal som tog 

om hand dessa konsekvenser och nämnden föreslås hemställa till kommunfullmäktige om 

ett nytt tilläggsavtal.  

Sjukdomen covid-19 kan komma att medföra att daglig verksamhet återigen behöver 

stänga tillfälligt. Om en verksamhet behöver stänga föreslås att tilläggsavtalen reglerar att 

90% av ersättning utgår till utföraren som om deltagaren varit närvarande. Utföraren ska 

under perioden av stängning betala habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare 

som om de varit närvarande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Under den rådande situationen med covid -19 finns risk att minskad ersättning till 

utförare får som konsekvens att verksamheter läggs ner. I syfte att bibehålla utförare 

hemställer nämnden till kommunfullmäktige att besluta om tillfälligt tilläggsavtal som 

innebär tillfälliga förändringar av krav och ersättningar i förfrågningsunderlag och 

kontrakt enligt LOV för daglig verksamhet. Utförare inom stadens valfrihetssystem för 

daglig verksamhet föreslås få betalt för oplanerad frånvaro, dvs när den enskilde inte 

deltar i daglig verksamhet. För daglig verksamhet innebär förslaget att utföraren får betalt 

även efter dag 14. Oplanerad frånvaro förekommer regelbundet inom både daglig 

verksamhet. Den nu uppkomna situationen att enskilda avstår insatsen med hänvisning till 

covid-19 bedöms öka den oplanerade frånvaron. Kostnaden för förvaltningens 

myndighetsutövning vid dessa tillfällen bedöms vara den samma som om den enskilde 

inte avstått insatsen. Det bedöms vara administrativt omfattande att registrera och skilja 

på orsaken till oplanerad frånvaro och förvaltningen föreslår därför att all oplanerad 

frånvaro ersätts under den period tilläggsavtalen gäller.  

 

Förslag till tilläggsavtal för daglig verksamhet innebär att i samråd med verksamhetschef 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kan verksamhetsansvarig stänga daglig 

verksamhet och ersättning till utförare utgå med motsvarande 90% så länge stängningen 

varar. 

 

Förslaget innebär också att deltagare inom daglig verksamhet behåller sin 

habiliteringsersättning om de avstår från daglig verksamhet på grund av rädsla för smitta, 

om hen har symptom, är del i smittspårning, i väntar på svar på PCR-test eller om den 

dagliga verksamheten stängs. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Göteborgs Stads valfrihetssystem enligt LOV för daglig verksamhet ger den enskilde 

möjlighet att välja utförare. Förslag till tilläggsavtal innebär ersättning vid oplanerad 

frånvaro för samtliga utförare vilket minskar risken att utförarna tvingas avveckla sina 

verksamheter. Om verksamheter avvecklas påverkas den enskildes valfrihet. 
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Oro för sjukdomen covid-19 och önskan om att minimera sociala kontakter påverkar på 

olika sätt. När enskilda avstår att delta i daglig verksamhet i längre perioder finns risk för 

isolering och en försämrad hälsa. Förslaget till tilläggsavtal innebär att utföraren får 

ersättning även då den enskilde är oplanerat frånvarande, vilket kan minska incitamentet 

för utförarna att arbeta med motiverande insatser. Det bedöms därför viktigt att utförarnas 

ansvar för dessa situationer tydliggörs i tilläggsavtalen. 

 

Förslaget innebär också att deltagaren får samma ersättning utan att delta i daglig 

verksamhet. Det kan försvåra att motivera den enskilde till daglig verksamhet. 

Tilläggsavtalet är tillfälligt vilket innebär att så fort som smittan i samhället minskat bör 

tilläggsavtalet avslutas för att stödja deltagare att delta i daglig verksamhet. 

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp 

Information till facklig samverkans grupp (FSG) sker den 19 januari 2022.  

Bilagor 

1. Tilläggsavtal till kontrakt med privat utförare av daglig verksamhet enligt LSS, i 

stadens valfrihetssystem enligt LOV.  
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Ärendet  
Kommunfullmäktige har beslutat om krav och ersättning till utförare inom stadens 

valfrihetssystem. Kommunfullmäktige har tidigare i inledningen av pandemin covid -19 

fattat beslut om tilläggsavtal som förändrar krav och ersättning till utförare. 

Tilläggsavtalen upphörde den 30 september 2021 utifrån minskad smittspridning. 

Nämnden för funktionsstöd hemställer om nytt beslut om tilläggsavtal utifrån att 

smittspridningen ökat igen.    

Beskrivning av ärendet  

Bakgrund 

Göteborgs Stad har två olika valfrihetssystem; ett för hemtjänst och ett för daglig 

verksamhet. Utförare för hemtjänst och daglig verksamhet bedriver verksamhet utifrån de 

krav och de ersättningsmodeller som beskrivs i respektive förfrågningsunderlag. 

Kommunfullmäktige beslutade om de nu gällande förfrågningsunderlagen i oktober 2019 

och besluten medförde att de tidigare stadsdelsnämnderna, och numera Äldre samt vård- 

och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd ska följa samma krav och ersättas 

enligt samma modeller som privata utförare. Utifrån ovan har kommunstyrelsen tidigare 

tecknat kontrakt med privata utförare och överenskommelser med de tidigare 

stadsdelsnämnderna. 

 

Kommunfullmäktige fattade beslut den 12 november 2020 om överföring av ansvar för 

uppföljning från kommunstyrelsen till äldre samt vård- och omsorgsnämnden från och 

med den 1 januari 2021. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden följer upp daglig 

verksamhet i överenskommelse med nämnden för funktionsstöd. Det får som konsekvens 

att överenskommelser med kommunstyrelsen inte längre behöver tecknas. Den 

kravspecifikation som bilagts tidigare överenskommelser beskriver krav och ersättning 

för egen regi och gäller fortfarande. Kontrakt med privata utförare fattas av 

förvaltningsdirektör på delegation av nämnden. 

  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020, Handling 2020, nr 85, § 12 dnr 

0694/20, om tillfälligt tilläggsavtal utifrån att covid-19 och omvärldssituationen 

påverkade möjligheten för utförare att efterleva kraven enligt kontrakt och 

överenskommelser. Det förekom att enskilda individer avstod från insatserna med 

hänvisning till oro och önskan om att minimera sociala kontakter med anledning av 

smittspridningen av covid-19. Att enskilda individer valde att inte delta i daglig 

verksamhet, påverkade utförarnas ersättning utifrån ersättningsmodellernas regler kring 

oplanerad frånvaro.  

 

Utifrån den rådande situationen finns återigen risk att minskad ersättning till utförare får 

som konsekvens att verksamheter avvecklas. I syfte att bibehålla utförare och därmed 

möjliggöra brukarnas valfrihet föreslås att tillfälligt tilläggsavtal införs på nytt. För att 

möjliggöra det krävs beslut av kommunfullmäktige. I stadens valfrihetssystem gäller lika 

villkor för privata utförare och stadens egen regi, vilket även bör gälla tillfälliga 

förändringar.  

 

Privata utförare har tecknat kontrakt med Göteborgs Stad och kontrakten gäller tills 

vidare. Det tillfälliga förändringarna föreslås formuleras som tidigare i tilläggsavtal till 
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kontraktet och undertecknas av båda parter. Tilläggsavtalen föreslås gälla retroaktivt från 

1 januari 2022 till 31 mars 2022. Tilläggsavtalet bör kunna förlängas med två månader i 

taget så länge som Göteborgs Stad bedömer att tilläggsavtalet behövs utifrån 

omvärldssituationen. Vid en förlängning av tilläggsavtalet bör utförarna meddelas tre 

veckor i förväg för att möjliggöra verksamhetsplanering. Förslag till tilläggsavtal 

redovisas i bilaga 1. Eventuella förlängningar föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige delegerar till nämnden för funktionsstöd.  

 
Daglig verksamhet enligt LSS  

Förfrågningsunderlaget antogs av kommunfullmäktige 2019-10-17, § 27, Dnr 0606/17 

vilket är underlag för kontrakt och överenskommelser med utförare av daglig verksamhet 

enligt LSS.  

Enligt texten i första stycket i avsnitt 1.3.8.1 i kontrakten gällande omsorgspersonalens 

kompetens ska minst 90 procent av den arbetade tiden utföras av omsorgspersonal med 

godkänd omvårdnadsutbildning. I den rådande situationen bedömer förvaltningen att 

sjukdom och brist på medarbetare med kompetens kommer medföra svårigheter att leva 

upp till detta krav på samma sätt som i inledning av pandemin.  

Av tilläggsavtalet bör det framgå att följande text i kontraktet utgår under den period 

tilläggsavtalet gäller:  

”Minst 90 procent av den arbetade tiden ska utföras av omsorgspersonal med godkänd 

omvårdnadsutbildning, alternativt högre utbildning, enligt bifogad förteckning. Bilaga 2. 

Undantag kan medges för semestervikarier under juni till augusti.  

I vissa fall kan medarbetare ha annan utbildning/kompetens som komplement till 

medarbetare med godkänd omvårdnadsutbildning. Det kan handla om specifik kompetens 

inom exempelvis hantverk, media, konstnärlig utbildning, som behövs på grund av 

verksamhetens inriktning. I dessa fall kan medarbetare med denna specifika kompetens 

inräknas i de 90 procent av den arbetade tiden som ska utföras av personal med 

omsorgsutbildning.”  

Ersättning för oplanerad frånvaro  

Ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LSS utgår från den enskildes närvaro. 

Regler kring ersättning för oplanerad frånvaro ingår i avsnitt 1.5.2.6 enligt nedan.  

”Vid oplanerad frånvaro har utföraren rätt att få ersättning enligt avtalad tid de första 14 

kalenderdagarna, därefter utgår ingen ersättning. Utföraren ska vid upprepad oplanerad 

frånvaro som inte beror på sjukdom kontakta den enskilde för att bedriva 

motiveringsarbete.  

Vid sammanhängande frånvaro utöver 4 veckor kan vardera part säga upp platsen.”  

 

När enskilda individer utifrån oro för sjukdomen covid-19, vid symptom eller väntan på 

svar på PCR-test avstår deltagande i daglig verksamhet finns risk för isolering och en 

försämrad hälsa. Det bedöms därför viktigt att utförarens ansvar för regelbunden kontakt 

tydliggörs i tilläggsavtalet. Under den uppkomna situationen bedöms risken att individers 

frånvaro kommer att överstiga fyra veckor. För att inte enskilda individer ska hamna i 

kläm föreslås att parterna inte ges möjlighet att säga upp avtalet med hänvisning till 
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frånvaro under den period som tilläggsavtalet gäller. Den enskildes möjlighet att välja ny 

utförare påverkas inte. Situationen är densamma som i inledning av pandemin. 

Ersättningen föreslås uppgå till 90% för att skapa incitament att utförare, i samråd med 

brukaren och så långt det är möjligt, ska möjliggöra för brukaren att delta i daglig 

verksamhet. Ersättningsmodellen med 90% utgår också från att när daglig verksamhet 

inte utförs har verksamheten delvis mindre kostnader.  

Texten i förfrågningsunderlaget föreslås ersättas med följande text i tilläggsavtalet:  

”Vid oplanerad frånvaro har utföraren rätt att få 90% ersättning enligt avtalad tid. 

Utföraren ska dokumentera den enskildes frånvaro som en händelse av vikt i den sociala 

dokumentationen. Utföraren ska vid frånvaro som inte beror på den enskildes sjukdom 

regelbundet kontakta den enskilde för att bedriva motiveringsarbete.  

Om det inte går att motivera den enskilde att delta i den dagliga verksamheten ansvarar 

utföraren för att undersöka möjlighet att anordna daglig verksamhet på annat ställe än i 

lokalen för den ordinarie daglig verksamheten, samverka med annan utförare eller annan 

tillfällig lösning till exempel daglig verksamhet på distans. Undersökningen av alternativa 

lösningar ska ske i dialog med den enskilde/legal företrädare samt ansvarig 

socialsekreterare. Om de alternativa lösningarna inte kan anordnas utgår 90% av 

ersättning till utföraren som om deltagarna varit närvarande. I dessa fall ska utföraren 

betala habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare som om de varit närvarande.  

Under den tidsperiod tilläggsavtalet gäller kan parterna inte säga upp platsen med 

hänvisning till den enskildes frånvaro.” 

Möjlighet att tillfälligt stänga en daglig verksamhet  

Kritik har riktats från IVO avseende brister i verkställighet i samband med pandemin 

samt risk för isolering för enskilda. I förfrågningsunderlagets krav 1.5.3.4 framgår att 

utföraren ska fullgöra sina uppgifter även under höjd beredskap, krig, katastrof, 

kris/samhällsstörning eller extraordinär händelse, på samma sätt som kommunen fullgör 

sina uppgifter.  

 

I tilläggsavtal föreslås att verksamhetsansvarig i samråd med verksamhetschef HSL kan 

stänga daglig verksamhet tillfälligt. Detta är en skillnad från tidigare tilläggsavtal där 

utförare själva hade möjlighet att stänga daglig verksamhet. När stängning sker i samråd 

med verksamhetschef HSL ska ersättning utgå till utförare motsvarande 90%. 

Ersättningsmodellen med 90% utgår också från att när daglig verksamhet inte utförs har 

verksamheten delvis mindre kostnader.I dessa fall ska utföraren betala 

habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare som om de varit närvarande.  

 

Tilläggsavtalet föreslås innehålla följande skrivning:  

”I samråd med verksamhetschef HSL kan verksamhetsansvarig stänga daglig verksamhet 

och ersättning till utförare utgå med motsvarande 90% så länge stängningen varar. För det 

fall utföraren behöver stänga verksamheten ska utföraren betala habiliteringsersättning till 

verksamhetens deltagare som om de varit närvarande.”  
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Förvaltningens bedömning  
Valfrihetssystem enligt LOV förutsätter att den enskilde kan välja mellan olika utförare. 

Krav på utförare och modeller för ersättning ingår i förfrågningsunderlag som 

kommunfullmäktige beslutat om.  

 

Sjukdomen covid-19 har påverkat verksamheterna på olika sätt. Sjukdom hos 

medarbetare skapar personalomsättning och svårigheter att rekrytera medarbetare med 

rätt kompetens. Att enskilda individer på grund av oro, symptom eller i avvaktan på svar 

på PCR-test väljer att inte delta i daglig verksamhet, påverkar utförarnas ersättning. 

Minskad ersättning kan få konsekvenser i form av att både kommunala och privata 

verksamheter riskerar avvecklas. För att bibehålla utförare och därmed möjliggöra 

brukarnas valfrihet är förvaltningens bedömning att det är av vikt att göra tillfälliga 

förändringar av krav och att införa ersättning för oplanerad frånvaro ännu en gång då 

smittspridningen för tillfället är mycket hög i samhället.  

 

I den rådande situationen bedömer förvaltningen att sjukdom och brist på medarbetare 

med rätt kompetens kommer medföra svårigheter att leva upp till kraven gällande 

utbildad omsorgspersonal. Av tilläggsavtalet bör det därför framgå att kraven gällande 

den procentuella andelen utbildad personal utgår under den period tilläggsavtalet gäller.  

 

Utförare av daglig verksamhet får möjlighet att behålla 90% ersättning när verksamheten 

med hänvisning till sjukdomen covid-19 stängs efter samråd med verksamhetschef HSL 

samt om enskilda avstår daglig verksamhet utifrån oro för smitta, symtom, del i 

smittspårning eller väntan på svar PCR-test.  

 

Habiliteringsersättning utgår enligt gällande regelverk till den enskilde utifrån närvaro i 

verksamheten. Att en verksamhet stänger kan inte den enskilde påverka och 

habiliteringsersättning bör därför utgå trots att den enskilde inte är närvarande i 

verksamheten. Samma resonemang kan föras när det gäller oro för smitta, symtom, del i 

smittspårning eller väntan på svar PCR-test. Att utföraren betalar ut 

habiliteringsersättning bedöms rimligt då utföraren enligt tilläggsavtalet föreslås få 

ersättning trots att verksamheten är stängd.  

 

Av Göteborgs Stads kontrakt med privata utförare i valfrihetssystemen framgår hur 

ändringar av och tillägg till kontraktet kan ske. Göteborg Stad har enligt villkoren rätt att 

ändra eller göra tillägg till kontraktet. Sådana justeringar ska enheten för kontrakt och 

uppföljning skriftligen informera utföraren om senast tre månader innan justeringen 

börjar gälla, varvid utförararen har fyra veckor på sig att acceptera ändringen. Om 

ändringen eller tillägget inte accepteras kan kontraktet upphöra att gälla två månader 

senare. På samma sätt som när det tillfälliga tidigare tilläggsavtalet infördes anser 

förvaltningen att tidsfristen om tre månader inte kan beaktas. Eftersom ändringarna är till 

utförarnas fördel förväntas de acceptera tilläggsavtalen och därmed de nya tillfälliga 

ersättningsvillkoren. Skulle någon utförare mot förmodan inte acceptera justeringarna kan 

således ändringen inte genomföras för just denne och kontraktet kan i förlängningen 

komma att upphöra. Förvaltningen bedömer inte det som sannolikt.  

 

Förvaltningen föreslår nämnden att i detta läge föreslå kommunfullmäktige att ge 

nämnden för funktionsstöd rätt att förlänga tilläggsavtalet.  
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När det tillfälliga tilläggsavtalet för daglig verksamhet hanterades i kommunfullmäktige 

hanterades samtidigt tillfälligt tilläggsavtal för hemtjänst. Förvaltningen föreslår därför att 

nämnden ger förvaltningsdirektören i uppdrag att informera äldre samt vård- och 

omsorgsförvaltningen om nämndens beslut om daglig verksamhet och uppmana dem att 

bedöma behov av tillfälligt tilläggsavtal även för hemtjänst.  

 

 

 

 

Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Linda Wenthe 

 

Avdelningschef Kvalité och utveckling 

 



 

Förvaltningen för funktionsstöd 
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Tilläggsavtal till kontrakt med privat utförare av 
daglig verksamhet enligt LSS, enligt lag om 
valfrihetssystem, LOV 
 

1. Bakgrund 
Utförare inom stadens valfrihetssystem för daglig verksamhet ska utföra verksamhet och 

ersättas ekonomiskt enligt de krav och den ersättningsmodell som beskrivs i 

förfrågningsunderlaget, vilket utgör en del av parternas kontrakt. Ersättningsmodellen för daglig 

verksamhet enligt LSS utgår från den enskildes närvaro. Med anledning av covid-19 

förekommer det att enskilda individer med hänvisning till oro och önskan om att minimera 

sociala kontakter avstår deltagande i sin dagliga verksamhet. Det påverkar den ersättning 

utförare av daglig verksamhet erhåller vid oplanerad frånvaro.  

Utifrån den rådande situationen finns risk att minskad ersättning till utförare får som 

konsekvens att verksamheter läggs ner, varför Göteborgs Stad genom detta tilläggsavtal 

genomför tillfälliga ändringar. Det sker i syfte att bibehålla utförare och därmed möjliggöra 

brukarnas valfrihet. 

2. Avtalstid tilläggsavtal 
Detta tilläggsavtal gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 mars 

2022 och kan förlängas av Göteborg Stad med två månader i taget så länge som Göteborgs Stad 

bedömer att behov kvarstår med hänsyn till rådande omvärldssituation. Vid en förlängning av 

detta tilläggsavtal meddelas utföraren tre veckor i förväg.  

3. Omsorgspersonalens kompetens 
Följande text i kontraktets avsnitt 1.3.8.1 utgår under den period som tilläggsavtalet gäller. 

Minst 90 procent av den arbetade tiden ska utföras av omsorgspersonal med godkänd 

omvårdnadsutbildning, alternativt högre utbildning, enligt bifogad förteckning. Bilaga 2.  

Undantag kan medges för semestervikarier under juni till augusti. I vissa fall kan medarbetare 

ha annan utbildning/kompetens som komplement till medarbetare med godkänd 

omvårdnadsutbildning. Det kan handla om specifik kompetens inom exempelvis hantverk, 

media, konstnärlig utbildning, som behövs på grund av verksamhetens inriktning. I dessa fall 

kan medarbetare med denna specifika kompetens inräknas i de 90 procent av den arbetade tiden 

som ska utföras av personal med omsorgsutbildning. 
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4. Tillfällig ändring av ersättningsmodell 
Av parternas gällande kontrakt framgår följande av förfrågningsunderlagets punkt. 1.5.2.6 

stycke 3 – 5:  

Oplanerad frånvaro 

Vid oplanerad frånvaro har utföraren rätt att få ersättning enligt avtalad tid de första 14 

kalenderdagarna, därefter utgår ingen ersättning. Utföraren ska vid upprepad oplanerad frånvaro 

som inte beror på sjukdom kontakta den enskilde för att bedriva motiveringsarbete.  

Vid sammanhängande frånvaro utöver 4 veckor kan vardera part säga upp platsen. 

Ovanstående stycke ersätts genom detta tilläggsavtal med följande text: 

Vid oplanerad frånvaro har utföraren rätt att få 90% ersättning enligt avtalad tid. Utföraren ska 

dokumentera den enskildes frånvaro som en händelse av vikt i den sociala dokumentationen. 

Utföraren ska vid frånvaro som inte beror på den enskildes sjukdom regelbundet kontakta den 

enskilde för att bedriva motiveringsarbete.  

Om det inte går att motivera den enskilde att delta i den dagliga verksamheten ansvarar 

utföraren för att undersöka möjlighet att anordna daglig verksamhet på annat ställe än i lokalen 

för den ordinarie dagliga verksamheten, samverka med annan utförare eller annan tillfällig 

lösning till exempel daglig verksamhet på distans. Undersökningen av alternativa lösningar ska 

ske i dialog med den enskilde/legal företrädare samt ansvarig socialsekreterare.  

Om de alternativa lösningarna inte kan anordnas utgår 90% av ersättning till utföraren som om 

deltagarna varit närvarande. I dessa fall ska utföraren betala habiliteringsersättning till 

verksamhetens deltagare som om de varit närvarande.  

Under den tidsperiod tilläggsavtalet gäller kan parterna inte säga upp platsen med hänvisning till 

den enskildes frånvaro.” 

Övriga delar av punkt. 1.5.2.6 gäller oförändrat mellan parterna. 

5. Möjlighet att tillfälligt stänga verksamhet  
I samråd med verksamhetschef  HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) kan verksamhetsansvarig 

stänga daglig verksamhet och ersättning till utförare utgå med motsvarande 90% så länge 

stängningen varar. För det fall utföraren behöver stänga verksamheten ska utföraren betala 

habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare som om de varit närvarande.  

Detta tilläggsavtal har upprättats i 2 exemplar, varav parterna behållit var sitt. 

 

För Göteborgs Stad   För  

den    den 

 

------------------------------------------  ------------------------------------------ 

Namn/Befattning   Namn/Befattning 
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Tilläggsavtal till kontrakt med privat 
utförare av daglig verksamhet enligt 
LSS, enligt lag om valfrihetssystem, 
LOV 
 

1. Bakgrund 
Utförare inom stadens valfrihetssystem för daglig verksamhet ska utföra 
verksamhet och ersättas ekonomiskt enligt de krav och den 
ersättningsmodell som beskrivs i förfrågningsunderlaget, vilket utgör en del 
av parternas kontrakt. Ersättningsmodellen för daglig verksamhet enligt LSS 
utgår från den enskildes närvaro. Med anledning av covid-19 förekommer 
det att enskilda individer med hänvisning till oro och önskan om att 
minimera sociala kontakter avstår deltagande i sin dagliga verksamhet. Det 
påverkar den ersättning utförare av daglig verksamhet erhåller vid oplanerad 
frånvaro.  

Utifrån den rådande situationen finns risk att minskad ersättning till utförare 
får som konsekvens att verksamheter läggs ner, varför Göteborgs Stad 
genom detta tilläggsavtal genomför tillfälliga ändringar. Det sker i syfte att 
bibehålla utförare och därmed möjliggöra brukarnas valfrihet. 

2. Avtalstid tilläggsavtal 
Detta tilläggsavtal gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2022 till och 
med den 31 mars 2022 och kan förlängas av Göteborg Stad med två månader 
i taget så länge som Göteborgs Stad bedömer att behov kvarstår med hänsyn 
till rådande omvärldssituation. Vid en förlängning av detta tilläggsavtal 
meddelas utföraren senast tre veckor i förväg.  

3. Omsorgspersonalens kompetens 
Följande text i kontraktets avsnitt 1.3.8.1 utgår under den period som 
tilläggsavtalet gäller. 

Minst 90 procent av den arbetade tiden ska utföras av omsorgspersonal med 
godkänd omvårdnadsutbildning, alternativt högre utbildning, enligt bifogad 
förteckning. Bilaga 2.  

Datum 2022-01-27 
Diarienummer 0167/22 
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Undantag kan medges för semestervikarier under juni till augusti. I vissa fall 
kan medarbetare ha annan utbildning/kompetens som komplement till 
medarbetare med godkänd omvårdnadsutbildning. Det kan handla om 
specifik kompetens inom exempelvis hantverk, media, konstnärlig 
utbildning, som behövs på grund av verksamhetens inriktning. I dessa fall 
kan medarbetare med denna specifika kompetens inräknas i de 90 procent av 
den arbetade tiden som ska utföras av personal med omsorgsutbildning. 

4. Tillfällig ändring av ersättningsmodell 
Av parternas gällande kontrakt framgår följande av förfrågningsunderlagets 
punkt. 1.5.2.6 stycke 3 – 5:  

Oplanerad frånvaro 

Vid oplanerad frånvaro har utföraren rätt att få ersättning enligt avtalad tid 
de första 14 kalenderdagarna, därefter utgår ingen ersättning. Utföraren ska 
vid upprepad oplanerad frånvaro som inte beror på sjukdom kontakta den 
enskilde för att bedriva motiveringsarbete.  

Vid sammanhängande frånvaro utöver fyra veckor kan vardera part säga upp 
platsen. 

Ovanstående stycke ersätts genom detta tilläggsavtal med följande text: 

Vid oplanerad frånvaro har utföraren rätt att få 90 procent ersättning enligt 
avtalad tid. Utföraren ska dokumentera den enskildes frånvaro som en 
händelse av vikt i den sociala dokumentationen. Utföraren ska vid frånvaro 
som inte beror på den enskildes sjukdom regelbundet kontakta den enskilde 
för att bedriva motiveringsarbete.  

Om det inte går att motivera den enskilde att delta i den dagliga 
verksamheten ansvarar utföraren för att undersöka möjlighet att anordna 
daglig verksamhet på annat ställe än i lokalen för den ordinarie dagliga 
verksamheten, samverka med annan utförare eller annan tillfällig lösning till 
exempel daglig verksamhet på distans. Undersökningen av alternativa 
lösningar ska ske i dialog med den enskilde/legal företrädare samt ansvarig 
socialsekreterare.  

Om de alternativa lösningarna inte kan anordnas utgår 90 procent av 
ersättning till utföraren som om deltagarna varit närvarande. I dessa fall ska 
utföraren betala habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare som om 
de varit närvarande.  

Under den tidsperiod tilläggsavtalet gäller kan parterna inte säga upp platsen 
med hänvisning till den enskildes frånvaro. 

Övriga delar av punkt. 1.5.2.6 gäller oförändrat mellan parterna. 
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5. Möjlighet att tillfälligt stänga verksamhet  
I samråd med verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslag (HSL) kan 
verksamhetsansvarig  utifrån Covid -19 situationen stänga daglig verksamhet 
och ersättning till utförare utgå med motsvarande 90 procent så länge 
stängningen varar. För det fall utföraren behöver stänga verksamheten ska 
utföraren betala habiliteringsersättning till verksamhetens deltagare som om 
de varit närvarande.  

Detta tilläggsavtal har upprättats i två exemplar, varav parterna behållit var 
sitt. 

 

För Göteborgs Stad  För  

den   den 

 

------------------------------------------ --------------------------------------- 

Namn/Befattning   Namn/Befattning 
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