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Situationen för personer med insatser enligt LSS
under och efter pandemin
Svar på skrivelse från (V) och (S)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna.
Sammanfattning
I en skrivelse från Maria Ljuslin m.fl. (V) och Eva Fagerhem m.fl.
(S) 22 oktober 2020 önskas redovisning gällande situationen för
personer med insatser enligt LSS (och i vissa fall SoL) under och
efter pandemin. Utifrån pågående pandemi önskas klargörande om
nyttjande av insatser och eventuella förändringar av biståndet i
samband med omprövning. Dessutom efterfrågas en garanti för
tillhandahållande av smittskyddsutrustning i händelse av en
leveransbrist från tillverkare.
Förvaltningens verksamheter följer befintliga rutiner för att
säkerställa service, omvårdnad och trygghet. Under rådande
pandemi finns det brukare som inte vill eller vågar ta emot beviljade
insatser. Förvaltningen följer stadens direktiv som anger att den
enskilde behåller sitt beslut även om hen utifrån rädsla inte utnyttjar
insatsen just nu. Förvaltningens verksamheter följer nogsamt
pandemiutvecklingen och säkerställer kontinuerligt tillgång till
skyddsutrustning i den dagliga verksamheten. Vid behov av
ytterligare material görs beställningar från stadens inköpscentral.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 1 december 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 10 december 2020.
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Ärendet
I skrivelsen önskar Maria Ljuslin m.fl.(V) och Eva Fagerhem m.fl.
(S) besked gällande framtiden, efter att coronapandemin ebbat ut:
-

-

Hur ser läget ut gällande nyttjandet av insatser i HägerstenÄlvsjö stadsdelsområde?
Finns det fog för den oro som stödanvändarna och deras
familjer uttrycker; löper den som under coronapandemin har
valt att begränsa nyttjandet av, eller helt avstå från att nyttja
de insatser denne har rätt till att få insatser ned- eller
indragna vid framtida omprövningar?
I ett utskick från stadsdelsförvaltningen noterades det
nyligen en eventuell uppkomst av brist på handskar inom
vissa enheter; hur kan det garanteras att det finns ett
tillräckligt lager av handskar, munskydd och annan
utrustning vid boenden av olika slag som erbjuder insatser
enligt LSS och/eller SoL även i händelse av en långvarig
brist på leveranser från tillverkare?

Socialtjänsten i Hägersten-Älvsjö fortsätter under pågående
pandemi arbetet med att ge stöd till enskilda för att säkerställa
service, omvårdnad och trygghet. Under pandemin har en mindre
andel brukare inte velat eller vågat ta emot tidigare beviljade
insatser. Sammanlagt handlar det om 30-40 enskilda individer med
insatser som korttidsvistelse, avlösning, hemtjänst och boendestöd.
Utöver det har ett fåtal brukare under denna tid valt att helt avsluta
pågående insats.
Beviljade bistånd enligt LSS och SoL föregås alltid av ansökan från
den enskilde och därefter en biståndsbedömning som baseras på
behovet av insats. Den som fattar beslut om insatser ansvarar också
för att beslutet verkställs och följs upp. I samband med uppföljning
av beslut görs en bedömning av aktuellt situation och eventuella
behov av förändring av insats.
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Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetar under pandemin
utifrån de direktiv som stadsledningskontoret och
socialförvaltningen kommunicerat till stadens alla verksamheter.
Rutinen innebär att den enskilde behåller sitt beslut även om denne
utifrån oro och rädsla under rådande pandemi inte utnyttjar insatsen.
Av Socialstyrelsens skrift Information för socialsekreterare och
handläggare inom socialtjänst och LSS med anledning av covid-19
framgår socialtjänstens fortsatta ansvar för att den som blivit
beviljad en insats får insatsen och att den är av god kvalitet. Om
enskilda individer tillfälligtvis inte kan ta del av den beviljade
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insatsen kan istället andra tillfälliga insatser vara aktuella. Den
enskildes rädsla eller oro för att nyttja beviljad insats utifrån
pågående pandemi är i sig inte skäl för att bedöma behovet på ett
annat sätt än tidigare varför biståndsbeslut inte ändras utifrån detta.
Vid pandemins utbrott i Sverige uppstod ganska snart en brist på
skyddsutrustning, inte bara på nationell nivå utan även globalt.
Under en kort period behövde verksamheter då göra beställningar
av skyddsutrustning utanför avtal för att kunna tillgodose de akuta
behov som uppstått. Flera verksamheter i staden bidrog även med
lokal tillverkning av exempelvis visir. Utöver det möjliggjorde
samarbeten mellan olika verksamheter på förvaltningen en
fördelning av befintlig utrustning. För att säkra tillgången av
skyddsmaterial så som visir, förkläden, handskar och handsprit
under fortsatt pandemiutveckling så har staden inrättat en särskild
funktion för alla omsorgsverksamheter, både kommunala och
fristående. Beställningar av material görs hos stadens inköpscentral
som har ett samlat ansvar för införskaffande och fördelning av
utrustning till verksamheterna.
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Förvaltningens verksamheter har i dagsläget ingen brist på
skyddsutrustning men frågan följs nogsamt precis som
pandemiutvecklingen bevakas. På avdelningen för social omsorg
görs veckovisa gemensamma uppföljningar av tillgång till och
eventuellt uppstått behov av införskaffande av ytterligare
skyddsmateriel. Detta sker i samband med kontinuerliga
ledningsgruppsmöten där varje verksamhet redogör för aktuellt
smittläge, tillgång till skyddsutrustning samt eventuella behov av
nybeställning. I verksamheterna görs dagliga lokala uppföljningar
och avstämningar både vad gäller utrustning men även eventuell
smitta hos brukare eller medarbetare. Tydliga skriftliga rutiner för
hantering av skyddsutrustning, basala hygienrutiner samt rutiner vid
upptäckt av misstänkt eller konstaterad smitta finns framtaget och
implementerat i verksamheterna. Vid behov görs beställningar från
stadens inköpscentral som har ett lager av inköpt skyddsutrustning.
Den utrustning som verksamheterna på avdelningen har tillgång till
just nu bedöms täcka behoven i dagsläget samt en tid framöver även
vid en ökad smittspridning. Nuvarande förråd och tillgång är i sig
inte en garant för en plötslig förändring av leveransmöjlighet från
extern leverantör. Om ett sådant scenario skulle uppstå ska stadens
inköpscentral hantera detta.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen
från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Gunilla Davidsson
stadsdelsdirektör

Carina Cronwall
tf avdelningschef
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Skrivelse från (V) och (S) om situationen för personer med insatser
enligt LSS under och efter pandemin
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