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Förlängning av beslut om tillfälliga förändringar i 
verksamhet och hantering av ersättning inom 
daglig verksamhet 
Sammanfattning 
Vaccineringen av covid-19 för brukare och personal inom omsorger om personer 
med funktionsnedsättning pågår men är försenad. Först 31 maj 2021 beräknas 
vaccineringen vara klar. Till dess att vaccinering är klar finns det risk för att 
brukarnas behov av daglig verksamhet och brukarnas privatekonomi fortsatt 
påverkas. Social omsorg ser därför ett behov av förlänga beslutet om de tillfälliga 
förändringarna i verksamhet och hanteringen av ersättning för daglig verksamhet 
inom avdelning funktionsnedsättning till den 31 maj 2021. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att förlänga de tillfälliga förändringarna, tagna i 
socialnämnden § 25 den 17 mars 2021, i verksamhet och hanteringen av 
ersättning för daglig verksamhet inom avdelning funktionsnedsättning till den 31 
maj 2021 

Ärendet 
Bakgrund 
Insatsen daglig verksamhet beviljas till personer med funktionsnedsättningar 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
regleras i ”Socialnämndens riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS” 
(justerade 22 februari 2017, SON 2016/118-72). Täby kommun har placeringar 
hos privata utförare enligt lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV) samt i egen 
regi.  
 
Ersättning till utförare av daglig verksamhet utgår för utförd tid enligt 
Socialnämndens beslut ”Reviderad ersättningsmodell för tjänstekategorin 
daglig verksamhet enligt 9 § p. 10 LSS” (SON 2017/157-22). Utföraren 
rapporterar in närvaro i verksamhetssystemet Combine.  
 
Habiliteringsersättning, en dagpenning till brukarna utifrån deltagande, ingår i 
ersättningsmodellen och regleras i respektive LOV-avtal. Utförarna betalar ut 
habiliteringsersättning till brukarna. ”Beslut om peng till leverantörer inom 
social omsorg 2021” beslutades i socialnämnden § 120 den 9 december 2020 
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(SON 2020/298-04). Genom beslutet bestäms nivåerna på ersättningen för 2021 
för både kommunala och privata utförare av daglig verksamhet.  
 
I samband med covid-19 pandemin har Folkhälsomyndighetens och Regeringen 
lämnat rekommendationer och beslut vilket påverkar hur daglig verksamhet kan 
bedrivas. Vissa dagliga verksamheter inom Stockholms län har valt att stänga 
sina verksamheter för att skydda riskgrupperna och minska risken för 
smittspridning. Andra har ställt om sin verksamhet till att bedrivas exempelvis 
utomhus, i mindre grupp, individuellt eller på distans.  
 
Biståndshandläggarna på avdelningen funktionsnedsättning gör en planering 
tillsammans med berörda brukare samt följer upp insatsen för att säkerställa att 
brukarnas behov av daglig verksamhet tillgodoses. Utvecklingen av deltagarnas 
närvaro följs löpande upp av biståndshandläggare. Vid behov av annan insats 
omprövas verkställigheten. 
 
Regeringens förtydligande ”Uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning” för villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning 
kvarstår (se bilaga 1). 
 
Vaccineringen av covid-19 för brukare och personal inom omsorger om personer 
med funktionsnedsättning pågår men är försenad. Först 31 maj 2021 beräknas 
vaccineringen vara klar.  
 
Beslut om tillfälliga förändringar i verksamhet och ersättningar 
Den 17 mars 2021 § 25 beslutade socialnämnden att förlänga de tillfälliga 
förändringarna i verksamhet, ersättning till utförare samt förändringar avseende 
habiliteringsersättning. Socialnämnden beslutade att förändringar gäller tillfälligt 
till och med 30 april 2021.  
 
Nedan beskrivs förändringarna.  
 
Ersättning till utförare utgår under förutsättning att nedanstående kriterier 
är uppfyllda:  

 Utföraren av daglig verksamhet kan anses bedriva meningsfull aktivitet. 
Aktiviteten som brukaren utför ska syfta till att motverka passivisering 
och isolering, vara i enlighet med det beställda uppdragets omfattning 
samt kan bedrivas i verksamhetens lokaler (eller andra lämpliga lokaler), 
utomhus eller på distans.  

 Brukarens frånvaro konstaterats vara relaterad till Covid-19. Med detta 
menas oro för Covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i 
riskgrupp för covid-19 eller att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i 
influensaliknande symtom.  

 Brukaren hade den 1 april beslut om insatsen daglig verksamhet med 
verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos utföraren.  
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De utförare som ingår i LOV ska i dessa fall rapportera full närvaro i Combine.  
 
Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid om nedanstående 
kriterier är uppfyllda: 

 Brukaren hade den 1 april beslut om insatsen daglig verksamhet med 
verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos utföraren.  

 Brukaren deltar i ordinarie eller till uppkommen situation anpassad 
daglig verksamhet.  

 Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till Covid-19 i form av 
oro, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19 
eller att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande 
symtom. 

Habiliteringsersättning betalas ut från utföraren. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet och/eller inte berörs av förändrad 
verksamhet samt har frånvaro som inte är relaterad till Covid-19 gäller ordinarie 
bestämmelser och frånvaro rapporteras som vanligt.  

Ekonomiska aspekter 
Den totala budgeten för daglig verksamhet är cirka fyra miljoner kronor per 
månad. Budgeten beräknas på utförd tid. Ersättningsmodellen reglerar ersättning 
för frånvaro enligt olika nivåer. Först från frånvarodag 31 uteblir ersättning helt.  
 
Den ekonomiska uppföljningen visar att det inte uppstått någon kostnadsökning 
avseende ersättningar för daglig verksamhet. Några ekonomiska konsekvenser 
för att bevilja ersättning enligt beviljad tid istället för utförd tid bedöms därmed 
som marginell.  

Överväganden 
I pandemins början uppstod frånvaro från daglig verksamhet med anledning av 
covid-19. Frånvaron har minskat och nu syns en ökad närvaro på daglig 
verksamhet. Verksamheterna har anpassats utifrån folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och regeringens beslut. Regeringens beslut om villkor för 
statsbidrag för habiliteringsersättning kvarstår.  
 
Vaccineringen av covid-19 för brukare och personal inom omsorger om personer 
med funktionsnedsättning pågår men är försenad. Först 31 maj 2021 beräknas 
vaccineringen vara klar. Till dess att vaccinering är klar finns det risk för att 
brukarnas behov av daglig verksamhet och brukarnas privatekonomi fortsatt 
påverkas. Social omsorg ser därför ett behov av förlänga beslutet om de tillfälliga  
förändringarna i verksamhet och hanteringen av ersättning för daglig verksamhet 
inom avdelning funktionsnedsättning till den 31 maj 2021. 
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Claes Lagergren  Camilla Wass 
Socialchef   Avdelningschef 
 
 
 
 

Bilaga  
- Uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för habiliteringsersättning,  

Regeringsbeslut, S2020/04097/SOF 


	Logga
	DatumBrev
	DokumentTyp
	RevDatumTextBrev
	Datum
	RevDatumBrev
	DiarieNr
	DiarieNr2
	MNamn
	PNamnRad1
	Avdelning
	MAdress
	Enhet
	MPostAdress
	PNamn
	PNamnRad2
	ArendeMening
	Förlängning av beslut om tillfälliga förändringar i verksamhet och hantering av ersättning inom daglig verksamhet
	Sammanfattning

	TjutRubriker
	Förslag till beslut
	Ärendet

	Logga
	DatumBrev
	DokumentTyp
	RevDatumTextBrev
	Datum
	RevDatumBrev
	DiarieNr
	DiarieNr2
	Logga
	DatumBrev
	DokumentTyp
	RevDatumTextBrev
	Datum
	RevDatumBrev
	DiarieNr
	DiarieNr2
	Ekonomiska aspekter
	Överväganden

	Logga
	DatumBrev
	DokumentTyp
	RevDatumTextBrev
	Datum
	RevDatumBrev
	DiarieNr
	DiarieNr2
	Bilaga


