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Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin 
 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättning betalas ut till brukare 
vid frånvaro relaterad till coronaviruset. 
 
Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och med den 1 
januari 2022 och som längst till och med den 30 april 2022, då ny 
bedömning görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade deltagagande 
i daglig verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med coronavirusets spridning sedan våren 2020 har brukarnas 
frånvaro i daglig verksamhet ökat på grund av coronarelaterade orsaker. 
Välfärdsnämnden beslutade den 27 maj 2020 § 162, den 3 februari 2021 § 
35 samt den 20 oktober 2021 § 258, att från och med den 1 april 2020 till 
och med den 31 december 2021, betala ut habiliteringsersättning till brukare 
i daglig verksamhet vid frånvaro relaterad till coronaviruset. 
 
Under senhösten 2021 har smittspridningen av coronaviruset tagit ny fart. 
Det har medfört att riskerna för smittspridning har ökat både bland brukare 
och personal i verksamheten. Smittspridning medför att brukare själva inte 
har fullt inflytande över när de kan delta i verksamheten utifrån rådande 
rekommendationer och smittspårningsbestämmelser. Bedömningen är att det 
är av fortsatt stor vikt att brukare motiveras till att följa rekommendationer 
vid sjukdomssymtom samt karantänsregler.  
 
Utifrån rådande läge och med hänsyn till aktuell målgrupp bedömer 
förvaltningen att det är lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut under 
ytterligare en begränsad period vid frånvaro relaterad till covid-19. 
Förvaltningen föreslår att ersättningen ska betalas ut retroaktivt från och 
med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022, då ny bedömning 
görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade närvaro.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 januari 2022  

 
Ärendet 
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade är en insats som ska ge den enskilde möjlighet till 
meningsfull sysselsättning, social gemenskap och ökad delaktighet i 
samhällslivet. Habiliteringsersättning är den dagpenning som betalas till 
brukare baserat på närvaro i daglig verksamhet eller på praktikplats. 
Ersättningens syfte är att uppmuntra till att delta i daglig verksamhet och 
likställs av många brukare med lön.  
 
I samband med start av coronavirusets spridning under våren 2020 har 
brukarnas frånvaro i daglig verksamhet ökat. Inledningsvis var orsakerna till 
ökad frånvaro främst sjukdomssymtom, riskgruppstillhörighet, oro för 
smitta samt att flera externa praktikplaceringar upphörde. Vid risk-
bedömningar konstaterades att daglig verksamhet innebär många olika 
kontaktytor med risk för smittspridning, bland annat eftersom deltagarna där 
möts i olika konstellationer. Ett lägre deltagarantal och följsamhet till 
rekommendationer vid sjukdomssymtom bedömdes vara förutsättningar för 
att förebygga smittspridning. Omvärldsbevakning påvisade att kommuner 
vidtog olika åtgärder för att minska smittspridning i verksamheten, som 
exempelvis begränsning av antal deltagare samt utbetalning av habiliterings-
ersättning vid coronarelaterad frånvaro. I samhället i övrigt infördes 
samtidigt åtgärder inom arbetsliv och sysselsättning, bland annat genom 
distansarbete samt att karensavdraget vid sjukfrånvaro togs bort. Därmed 
fattade välfärdsnämnden den 27 maj 2020 § 162 och den 3 februari § 35 
samt den 20 oktober § 258 beslut om att betala ut habiliteringsersättning till 
brukarna i daglig verksamhet vid frånvaro relaterad till coronaviruset. 
Besluten gällde retroaktivt från den 1 april 2020 till och med den 31 januari 
2021. 
 
Sedan senhösten 2021 har smittspridningen av coronaviruset tagit ny fart 
genom omikronvarianten som visat sig ha en hög spridning trots 
vaccination. Det har medfört att riskerna för smittspridning har ökat både 
bland brukare och personal inom verksamheten funktionsstöd. Omfattande 
smittspårningar har medfört att brukare som själva inte varit smittade inte 
tillåtits delta i daglig verksamhet. Smittspridningen medför också 
konsekvenser för bemanning eftersom andel personal som ingår i 
smittspårning eller bekräftats smittad har varit hög, vilket medfört frånvaro i 
både i daglig verksamhet och de olika boendeformerna inom funktionsstöd. 
Därmed kvarstår bedömningen att det utifrån rådande läge är av fortsatt stor 
vikt att brukare motiveras till att följa rekommendationer vid 
sjukdomssymtom samt karantänsregler. Under nu rådande omständigheter 
är det lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut under ytterligare en 
begränsad period vid frånvaro relaterad till covid-19.  
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Förslaget bedöms inte innebära ekonomiska konsekvenser för verksamheten 
eftersom budgetförutsättningar har sin utgångspunkt i brukarnas närvaro. 
 
Samråd har inte skett med rådet för funktionshinderfrågor i detta ärende. 
Rådet har vid tidigare samråd om förvaltningens förslag, att 
habiliteringsersättning betalas ut till brukare vid frånvaro relaterad till 
coronaviruset, ställt sig bakom förslaget.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Med hänsyn till rådande situation:  

- att smittspridning har ökat,  
- att brukare själva inte har fullt inflytande över sitt deltagande i 

verksamheten, 
- åtgärder i samhället i övrigt fortfarande kvarstår inom arbetsliv och 

sysselsättning, 
- konsekvenser som pågående smittspridning medför för bemanning 

av verksamheten, 
- att utbetalning av habiliteringsersättning vid frånvaro relaterad till 

coronaviruset ökar motivationen hos brukare att följa 
rekommendationerna att stanna hemma vid sjukdomssymtom,  

 
bedömer förvaltningen att behov av att betala ut habiliteringsersättning till 
brukare som är frånvarande med anledning av coronaviruset kvarstår under 
ytterligare en begränsad period. 
 
Förvaltningen föreslår att följande ska gälla vid utbetalning av 
habiliteringsersättning till brukare som är frånvarande med anledning av 
coronaviruset: 
 

- Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och 
med den 1 januari 2022 och som längst till och med den 30 april 
2022, då ny bedömning görs.  

- Utbetalningen utgår från brukarens planerade deltagagande i daglig 
verksamhet. 

 
 
 
 
 
Lena Lager Karin Lindell 
Sektorschef Verksamhetschef 
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