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Omsorgsnämndens 
protokoll onsdagen den 8 april 2020 

Plats och tid 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 16:30-17:05 

Paragrafer 

33-36 

Justeringsdag 

Onsdagen den 8 april 2020 

Underskrifter 

Angelique Prinz Blix, ordförande 

' Carotia-13-ringborn, justerare 

Peter Jernb g sekreterare 
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Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
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Närvarande 

Beslutande 

Angelique Prinz Blix (L), ordf. 
Loa Mothata (5), 1:e vice ordf. 
Carolina Bringborn (M), 2:e vice ordf. 
Gabriel Söderberg (S) 
Mirjana Gavran (S) 
Börje Hallberg (S) 
Annika Olsson (S) 
Araxi Tada ros (MP) 
Stig Rådahl (M) 
Diana Zadius (C) 
Siri Strand (L) 
Lena Floren (V) 
Salem Sarsour (S) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Nils Dahlgren (5) 
Joakim Strandman (MP) 

Övriga närvarande 

Lenita Granlund, förvaltningsdirektör 
Åsa Markström, avdelningschef 
Johan Lön nqvist, strateg 
Helena Thorén-Lindqvist, kommunikationsstrateg 

Närvarorätt 

Anna Lundgren, IT-koordinator, beviljas närvarorätt vid dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§33 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att utse Carolina Bringborn (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden i anslutning till sammanträdet. 

§34 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att fastställa utskickad föredragningslista med tillägg av informationspunkt om 
nuvarande läge inom förvaltningens verksamheter när det gäller Covid -19 
(Coronavirus). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§35 

Nuvarande läge inom förvaltningens 
verksamheter när det gäller Covid -19 
(Coronavirus) 
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör, informerar nämnden om nuvarande läge inom 
förvaltningens verksamheter när det gäller Covid -19 (Coronavirus). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§36 

Habiliteringsersättning vid sjukdom eller vid 
avbrott i verkställighet 

OSN-2020-00270 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att anta förvaltningens förslag till utbetalning av habiliteringsersättning vid 
sjukdom eller vid avbrott av verkställighet, enligt ärendebeskrivningen i 
underlaget, 

2. att beslutet även avser deltagare som av sjukvården ordineras att inte närvara 
på daglig verksamhet och för deltagare som är oroliga för att bli sjuka, 

3. att beslutet avser retroaktiv utbetalning från den 11 mars 2020, 

4. att beslutet gäller till och med 31 maj 2020 i enlighet med regeringens beslut 
gällande avskaffande av karensavdrag. 

Nämnden är överens om en redaktionell ändring i ärendet som avser att ersättningen 
ska baseras på närvaron från en längre period bakåt. 

Sammanfattning 

Syftet med införande av en erhållen ersättning vid sjukdom eller vid avbrott i 
verkställighet är att minska smittspridning av coronaviruset. Beslutet syftar också till 
att deltagarna i daglig verksamhet inte ska påverkas ekonomiskt vid sjukdom eller om 
verkställighet av beslut om daglig verksamhet inte kan utföras av andra skäl under 
pandenniutbrott av coronaviruset. 

Beslutet medför att deltagarna behåller sin individuella habiliteringsersättning utefter 
tidigare närvaro i verksamhet. Habiliteringsersättningen vid sjukdom eller vid avbrott i 
verkställighet är 61 kr per dag för heltidsnärvaro och 51 kr per dag för deltidsnärvaro. 
För deltagare som är nya på daglig verksamhet och som inte tidigare haft någon 
närvaro, ska ersättning utgå med heltidsersättning men med en reducering av 50%. 

När deltagaren återgår till sin dagliga verksamhet erhåller deltagaren omgående sin 
ordinarie habiliteringsersättning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 3 april 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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