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Bibehillen habiliteringsersdttning vid frinvaro
verksamhet med anledning av Covid-l9

frin daglig

Smittspridning av Covid-19 okar pi nytt och Folkhdlsomyndigheten infor
kontinuedigt itgJrder fcir att minska smittspridningen i samhlllet. Det allminna
ridet om att stanna hemma frin jobbet om man ir sjuk eller har sjukdomssymptom
galler fortfarande.
For att sikerstdlla att brukare i daglig verksamhet enligt LSS inte ska drabbas
ekonomiskt foreslis att deltagare i daglig verksamhet ska fi behilla sin
habiliteringsersittning lven vid ftinvaro fi6n den dagliga verksamheten pi det sitt
som foreslis i irendet (sidan 2). Funktionsst6dsfdrvaltningen fcirordar att detta ska
borja galla omedelbart och att ett ordforandebeslut ddrfor bor fattas i irendet.
Arendet kommer dven att lyftas pi funktionsstcjdsnimndens
sammantrld e i januai 2022.
Beslut
1. Funktionsstcidsnimndens ordfcirande beslutar att brukare i daglig verksamher
enligt LSS fir bibehillen habiliteringsersittning vid frinvaro frin daglig
verksamhet frhn 2022-01-11 och tills l,idare pi det sdtt som foreslis i irendet.
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Signatut behorig delegat

4L
Roko I(ursar 0 ), ordforande i funktionsstodsnlmnden
Beslutet ar fattat i enlighet med funktionsstcidsnimndens delegationsordning
(punkt 10.1)

2 (2)
Praktisk hantering gdllande bibehillen habiliteringsersdttning vid frinvaro
daglig verksamhet med anledning av Covid-19

frin

Folkhdlsomyndighet har redan fidigare tydligt formedlat att alla ska stanna henna vid
sjukdom, iven om det endast dr mindre forkylningar eller andra
sjukdomssymptom. For att skydda brukare och forhindra smittspridningen infors
detta incitament si att den enskilde (vid behofl kan stanna hemma frin sin
sysselsittning utan att det piverkar denne ekonomiskt.
Brukarna fir utbetald habiJiteringsersdttning utifrin sitt registrerade individuella
schema (i Malmo stads personalsystem). Ingen frln'",aro, oavsett anledning,
kommer under denna tidsperiod att rapportetas in av verksamhetema.
Undantaget frin direktivet ir de brukare som sedan tidigare har lingvarig oppen
frinvaro som inte ir kopplad till den ridande pandemin. Dessa personer fir
avdrag pi sin habiliteringsersdttning iven under denna period under forsdttning att
de inte itgir till sin dagliga verksamhet.

