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Sammanfattning

Pi grund av den tidande situationen med Covid-79 har Folkhdlsomyndigheten gitt ut med
rekommendationer att om man kdnner sig sjuk ska man inte gi till jobbet eller skolan.
Detta gdller dven om man bara kdnner sig lite sjuk eftersom det ir viktigt att inte riskera att smitta
andra. For att sikerstdlla att brukare i daglig verksamhet enligt LSS inte ska drabbas av detta
ekonomiskt beslutar funktionsstodsnimndens otdfcitande att dessa ska fi behilla sin
habiliteringsersittning dven vid ftinvaro ftin den daeliga verksamheten pi det sitt som foreslis i
irendet (sida 2) Beslutet gdller till och med den 31 augusti men kan komma att omprcivas vid
dn&ade forutsittningar.

Beslut
Funktionsstodsnimndens ordfcirande beslutar att brukare i daglig verksamhet enligt LSS fir
bibehillen habiliteringsersdttning vid frinvaro fiin den dagliga verksamheten under perioden
2020-03-12 till 2020-08 -31 ph det sitt som foreslis i irendet.
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Beslutet ar fattat i enlighet med funktionsstcidsnimndens delegationsotdning punkt 10.1
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Arendet
Den 72 mars 2020 meddelade funktionsstodsforvaltrringen (via berotda enhetschefer) att brukare
i daglig verksamhet enligt LSS fir bibehillen habiliteringsersittning vid frinvaro.

Direktivet foranledes av att Vitldshllsootganisationen (I7HO) den 11 mars fastslog att Covid-19
ska betraktas som en pandemi. Samma dagfattade riksdagen beslut om att katensdagen fot
arbetstagare slopas.

Folkhilsomyndigheten hade redan tidigare formedlat tydiiga direktiv om att alla ska stanna
hemma vid sjukdom,Iven om det endast Ir mindte forkylningar ellet andta sjukdomssymptom.
For att skydda brukare och forhindra smittspridningen si infordes ett incitament for att staflna
hemma frin sin sysselsittning. Brukare bor inte pivetkas ekonomiskt av den pigiende pandemin.
Brukarna fir utbetalt habiliteringsersittning utifrin sitt registrerade individuella schema
(i Malmo stads personalsystem). Ingen frhnvaro, oavsett anledning, rapporteras i dagsliget in av
verksamhetema. Undantaget frin direktivet fu de brukare som sedan tidigate har lingvaig oppen
frinvaro som inte ir kopplad till den tidande pandemin. Dessa fhr avdrag pi sin
habiJiteringsersittning lven under denna period under forutsittning att de inte itergir till sin
dagliga verksamhet.

