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§8
Situationen för personer med insatser enligt LSS under
och efter pandemin
Svar på skrivelse från (V) och (S)
HÄ 2020/269

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
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.
Förvaltningens verksamheter följer befintliga rutiner för att
säkerställa service, omvårdnad och trygghet samt följer nogsamt
pandemiutvecklingen och säkerställer kontinuerligt tillgången till
skyddsutrustning i den dagliga verksamheten.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Eva Fagerhem m.fl. (S) och Ann-Marie Strömberg m.fl. (V)
anmälde ett särskilt uttalande.
"Till att börja med vill vi tacka förvaltningen för svaret. Det känns
betryggande att såväl stadsdelsförvaltningen som
socialförvaltningen betonar att bedömningen inte ska behöva
påverkas av rådande situation, att frågan lyfts regelbundet och att
insatser görs för att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för
att behålla kontinuitet i insatser samt skydd för såväl
deltagare/användare av insatser, som för personal. Vi hoppas att det
också tillses att detta följs över hela staden.
Vi vill poängtera vikten av att ansvariga förvaltningar
(socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningen) löpande håller
kontakt med den som av oro för att bli smittad helt eller delvis har
avstått från det bistånd den blivit beviljad. Detta är av stor vikt, dels
då den som beviljats bistånd men inte använder det under lång tid
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riskerar att bli isolerad, dels då dennes tillstånd kan bli försämrat av
just uteblivna insatser.
Tillgången på skyddsutrustning har ju också blivit bättre så
förhoppningsvis kommer de som avstått från beviljat bistånd på
grund av rädsla att bli smittad att åter våga ta emot det bistånd de är
beviljade."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/269-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Situationen för personer med insatser enligt LSS
 HÄ 2020/269-1 Situationen för personer med insatser enligt
LSS under och efter pandemin - skrivelse från (V) och (S)
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