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Skrivelse avseende situationen för personer med insatser enligt LSS under och efter pandemin
I de mejl som sänds till Socialnämnden veckovis, gällande situationen med covid-19, beskrivs att det
finns en oro bland personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga för att få sina nuvarande
insatser enligt LSS (och i vissa fall SoL) ned- eller indragna till följd av ett lägre eller obefintligt
nyttjande av dessa under den pågående pandemin.
Vi vet att det redan innan pandemin fanns, och idag finns, stora skillnader mellan stadens stadsdelar i
hur insatser enligt LSS och SoL, som personlig assistans, ledsagning, avlösning för anhöriga och olika
boendeformer, bedöms och beviljas.
I rådande situation har många personer med funktionsnedsättning valt att begränsa eller avstå att
nyttja de insatser som de är beviljade för att skydda sig själva och andra mot att bli smittade med
covid-19/sars-cov-2, inte sällan eftersom de tillhör eller misstänker sig tillhöra en s.k. riskgrupp.
Det är bra att staden uppmärksammar den oro som finns inför framtida insatser men vissa frågor
behöver lyftas och klargöras för att ge de berörda personerna klara besked gällande framtiden, efter
att coronapandemin har ebbat ut:
• Hur ser läget ut gällande nyttjandet av insatser i Hägersten-Älvsjö 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?

