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Yttrande angående – yrkande om bibehållen 
habiliteringsersättning med anledning av 
Coronaviruset 
 

Som framgår av ärendet om tillägg till förfrågningsunderlag enligt LOV avseende 
hemtjänst och daglig verksamhet kan sjukdomen covid-19 komma att medföra att daglig 
verksamhet behöver stänga. Om en verksamhet behöver stänga föreslås att tilläggsavtalen 
reglerar att 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. 

Vi har därutöver i ett tilläggsyrkande föreslagit förändringar som möjliggör att 
habiliteringsersättning tillfälligt även kan utbetalas om en person av andra skäl inte kan 
delta i den dagliga verksamheten, men först efter att man uttömt försök till alternativa 
lösningar för den enskilde såsom möjlighet att delta i den dagliga verksamheten på 
distans. Yrkandets intention om möjligheten att utbetala habiliteringsersättning även om 
deltagaren inte är fysiskt närvarande är således i huvudsak redan omhändertaget i annat 
ärende.  
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Yrkande angående bibehållen 
habiliteringsersättning med anledning av 
Coronaviruset. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Personer med daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning vid frånvaro 
på grund av sjukdom eller på grund av att de tillhör en riskgrupp för smitta, samt ifall 
den dagliga verksamheten helt stänger på grund av Coronaviruset.  

2. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 
med bokslutet.  

 

Yrkandet 
Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska likna ett vanligt arbete. 
Idag får deltagare habiliteringsersättning per dag som de deltar i verksamheten, men inte 
under de dagar de är frånvarande på grund av sjukdom. En av de viktigaste insatserna 
som införts på den ordinarie arbetsmarknaden för att minska smittspridningen är den 
slopade karensdagen. Människor som är sjuka ska kunna stanna hemma utan att deras 
ekonomi drabbas. Bland personer med funktionsnedsättning finns många som tillhör en 
riskgrupp, dessutom har de ofta redan en pressad ekonomi. Vi rödgrönrosa föreslår därför 
att habiliteringsersättningen tillfälligt ska betalas ut till alla deltagare inom daglig 
verksamhet även när man är frånvarande på grund av sjukdom eller på grund av att man 
tillhör en riskgrupp. Vi föreslår även att deltagarna ska behålla habiliteringsersättningen i 
de fall där den dagliga verksamheten behöver stänga helt på grund av exempelvis hög 
sjukfrånvaro eller andra anledningar med koppling till Coronaviruset. Beslutet bör gälla 
åtminstone så länge som karensdagen är slopad, men lämpligen längre på grund av att 
många inom daglig verksamhet tillhör en riskgrupp.  
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Nytt ärende 
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