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Ärenden  
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Frågor och svar om coronaviruset  
 

• Sammanfattande information om den aktuella situationen inom 
äldreomsorgen och LSS (Birgitta Sköld och Helén Furenius har tagit 
del av Anna Berglunds frågor)  

 
Information och svar på de insända frågorna förmedlas efter respektive fråga. Efter 
respektive svar finns angivet (kontaktperson) vem som hjälpt till med underlag för att 
svara. 
 
Frågor insända av Anna Berglund (FUB) 
 

1. Öppenhet kring COVID-19 situationen på Lidingö 
 
Vi har blivit informerade om att det fattats ett beslut av staden att inte gå ut med 
information kring hur många som smittats på boenden oavsett vilken målgrupp det 
gäller (Äldre eller LSS). ”De som får information är de som är berörda av 
informationen”.  
Vem har tagit detta beslut, är det ett tjänstemannabeslut eller ett politiskt beslut? Vem 
avgör vilka som är ”berörda”? 
 
Svar: Det finns inget beslut fattat i staden om hur information kring smitta ska delges. 
Utgångspunkten är det regelverk som finns och innebär att bedömning av om uppgifter 
kan lämnas ut måste göras i varje enskilt fall utifrån gällande lagstiftning och då 
främst Offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Frågan har varit uppe för diskussion i stadens centrala krisledning där stadsjuristen har 
gjort bedömningen att en kommun aldrig bör delge information som inte är 
säkerställd. Av sekretesskäl får kommunen som regel ingen information från Regionen 
om att enskilda har testats positivt för smitta. Enbart misstanke om smitta eller 
uppgifter från enskilda själva bör inte registreras som uppgifter brukares 
journaler/personakter eller föras vidare. Om staden har säkerställd information om 
smitta som rör en enskild individ gäller sedvanliga sekretessregler. Uppgifter kan bara 
lämnas ut efter sekretessprövning. 
 
Information på en aggregerad (samlad) nivå om antal smittade på olika boenden skulle 
kunna lämnas ut om det rör större enheter och uppgifterna inte går att härleda till 
enskilda individer. Information skulle också kunna lämnas ut om den är säkerställd 
och den handlar om att det finns eller inte finns smittade inom ett större 
verksamhetsområde. 
 
När det gäller mindre boendeenheter som t.ex. gruppbostäder kan staden som regel 
inte lämna ut information som rör enskilda. Däremot kan en enskild individ på ett 
sådant boende själv välja att informera andra boende och deras närstående om 
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eventuellt smitta om personen själv vill göra det av hänsyn till andra, eller att det sker 
genom samtycke. Men staden kan inte tvinga enskilda att informera på det sättet. 
 
Kontaktperson: Underlag har inhämtats från stadsjurist, Johan Alfredsson. 
 

2. Ger avsaknad av generalklausul ökade avslag och överklagan till domstol? 
  
LSS har ingen Generalklausul (som Marknadsföringslagen och i Skattelagstiftningen) 
som ger domstolar utrymme att tolka lagen efter hur lagstiftaren ursprungligt tänkt. 
Riks FUB centralt får signaler om att vid ansökan om LSS-insats så avslås ansökan 
ofta och den enskilde måste överklaga till domstol för avgörande. Skulle individen få 
rätt i första instans tar många kommuner regelmässigt frågan vidare till nästa instans, 
där man nästan alltid går på kommunernas linje. Det visar på en cynisk inställning till 
de enskilda som är i stort behov av stöd för att kunna leva som andra. Vi vill få 
information om läget i Lidingö. 
Vi vill veta hur många avslag ges i Lidingö? Hur stor procent av ansökningarna 
avslås? Vid överklagan till domstol, i hur många fall och procent driver staden detta 
vidare till andra instans? Hur ser dessa förhållanden ut rörande SOL-beslut? 
 
Svar: Vi har tittat på 2019 och perioden, januari-december med fördelningen bifall, 
delavslag respektive avslag som visar följande:  
• 485 beslut (bifall) varav 11 delavslag och 22 fulla avslag (23 tillbakatagna 
ansökningar under utredningens gång). 
 
Hur stor procent av ansökningarna avslås?  
Svar: Enligt ovanstående uppgifter motsvarar andelen hela avslag 4,54 % av alla 
fattade beslut enligt LSS och delavslag motsvarar andelen 2,28 % av alla fattade 
beslut. 
 
Vid överklagan till domstol, i hur många fall och procent driver staden detta vidare till 
andra instans?  
Svar: Vad gäller beslut om LSS under 2019 har man inte begärt prövningstillstånd hos 
Kammarrätten i något ärende alls (under 2018 hade man 1 ärende). Enheten för beslut 
LSS och vuxen begär endast prövningstillstånd i speciella ärenden där de behöver få 
klarhet och eventuellt prejudikat. 
 
Hur ser dessa förhållanden ut rörande SOL-beslut? 
Svar: Vi har tittat på 2019 och perioden, januari-december med fördelningen bifall, 
delavslag respektive avslag som visar följande: 
• 562 beslut (bifall) varav 5 delavslag och 13 fulla avslag (9 tillbakatagna ansökningar 
under utredningens gång). 
 
Enligt ovanstående motsvarar andelen hela avslag 2,31 % av alla fattade beslut enligt 
SoL och delavslag motsvarar andelen 0,89 % av alla fattade beslut. 
 
Vad gäller beslut om SoL under 2019 har man inte heller gått vidare till andra instans i 
något ärende. Här gäller också att enheten endast går vidare då det råder osäkerhet 
kring dom i Förvaltningsrätten. 
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Förvaltningen ser inte utifrån de uppgifter som tagits fram att enheten för LSS 
uppvisar en cynisk inställning till enskilda eller regelmässigt avslår insatser. Vidare 
har myndighet en skyldighet att driva vissa frågor för att få veta om beslut har fattats 
på sakliga grunder och på rätt sätt, uppnå rättspraxis eller få juridisk vägledning. 
 
Kontaktperson: Underlag har inhämtats från Li Lindqvist, biträdande enhetschef, 
Enheten beslut LSS och Vuxen. 
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Funktionshinderpolitiska programmet  
 

• Sammanfattande information (Birgitta Sköld och Helén Furenius har 
tagit del av Anna Berglunds frågor) 

 
Svar på de insända frågorna återfinns i anslutning till varje fråga. Underlag har 
inhämtats från Helen Furenius, utvecklingsstrateg. 
 
 
Frågor insända av Anna Berglund (FUB) gällande status på arbetet med 
Funktionshinderspolitiska programmet? 
 

1. Finns ett direktiv klart och kan vi få ta del av det? 
Svar: Ja, omsorgs- och socialförvaltningen har fått ett direktiv, vilket FUB kommer få 
ta del av. 
 

2. Vem är projektledare, hur ser tidplanen ut?  
Svar: Rebecka Sundström är projektledare, en projektgrupp av Rebecka, Helén 
Furenius och Karolina Nordh har skapats. Tidplanen är att första utkastet ska komma 
sista maj och sedan ska det på remiss. Beslutet ska tas på KS september 2021. 
 

3. Vilka och hur stora resurser är avsatt för arbetet?  
Svar: Inga resurser är tillsatta, det finns ingen extra budget och arbetet med att ta fram 
ett program ska ske inom ramen för vårt ordinarie arbete. 
 

4. När och hur ska TR och handikapporganisationerna involveras i arbetet? 
Svar: Det är först när vi har ett utkast på program som vi kan skicka ut det på remiss till 
efterfrågade organisationer och TR och tiden för detta vet vi inte i nuläget. 
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Utvecklingen av särvux   
 
Svar från Sandra Degsell LKF: 
Det finns inget uttalat omsorgsuppdrag i vår verksamhet efter att eleverna har avslutat 
kurser på Särvux. Däremot så jobbar vi delvis uppsökande där vi uppmuntrar och 
informerar att söka, påbörja eller återuppta studier. Den uppsökande verksamheten 
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handlar om vi bl a håller information och öppet hus, vi sätter upp lappar på boenden 
och dagliga verksamheter om studier på särvux. Vi tillhandahåller kurskataloger på 
särskilda boenden och arbetsplatser och informerar om kurser. 
 
Fråga från Anna Berglund från förra mötet (FUB) 
Anna Berglund önskade veta hur Lärande- och kulturförvaltningen (LKF) tänker kring 
utveckling av den särskilda utbildningen för vuxna (Särvux) och hur man stöttar 
personer som lämnar Särvux. 
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Utvecklingen av Högsätra   
 
Frågor insända av Christina Lindwall 
 
Angående HÖGSÄTRA 
Dags för mer information om planeringen av Högsätra till oss i Rådet. 
Vad händer? 
Viktigt med många bostäder som får god tillgänglighet till nya centrumfunktioner. 
Hälsans Hus, vad säger utredningen? 
 
Svar från exploateringsingenjör Amanda Belloni Lidbrink: 
 
Planeringen av Hälsans hus och utvecklingen av resterande Högsätra är fortfarande i 
ett tidigt skede och projektet har ej studerat tillgänglighetsfrågor på en djupare nivå. I 
detta nu pågår markanvisningstävlingar för uppförandet av Hälsans hus samt 
uppförandet av flerbostadshus. Staden kommer tillsammans med de aktörer som 
tilldelas markanvisningarna att arbeta fram en detaljplan. Vid utvecklingen av Hälsans 
hus kommer även de hyresgäster som idag är lokaliserade i Högsätrahuset vara 
delaktiga i utformningen av byggnaden. Givetvis så kommer alla lagkrav och normer 
för tillgänglighet följas och tillgänglighetsfrågor kommer att arbetas aktivt med, när 
projektet är i det skedet. För mer information om markanvisningarna, framtaget 
kvalitetsprogram samt de tekniska förstudier som ligger som underlag till tävlingarna 
rekommenderar jag att läsa mer här: 
https://www.lidingo.se/toppmeny/byggabo/harplanerarochbyggervi/stadsbyggnadsproj
ekt/hogsatra/markanvisninghogsatra.4.1faeb133170a87e0924652.html 
 
Amanda Lidbrink Belloni meddelade även att tillgänglighetsrådet finns med i listan 
över remissinstanser. 
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Övriga frågor  
 
Trafikförändringsremissen 
Tidigare år har tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen informerat om 
trafikförändringsremissen och tagit in tillgänglighetsrådets synpunkter. Detta har inte 

https://www.lidingo.se/toppmeny/byggabo/harplanerarochbyggervi/stadsbyggnadsprojekt/hogsatra/markanvisninghogsatra.4.1faeb133170a87e0924652.html
https://www.lidingo.se/toppmeny/byggabo/harplanerarochbyggervi/stadsbyggnadsprojekt/hogsatra/markanvisninghogsatra.4.1faeb133170a87e0924652.html
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skett i år. Tillgänglighetsrådet vill påpeka för teknik- och fastighetsförvaltningen att vi 
önskar information om remissen på kommande möten. 
 
Frågor från Lars Månsson 
 
Fråga: 
Jag skulle vilja veta hur många personer, som avsagt sig hemtjänst eller annat stöd i 
hemmet under perioden första februari till så nära ”idag” som möjligt. Det finns några 
dagars respit att plocka fram dessa siffror. Samtidigt vill jag också veta hur många 
som har tillkommit under samma period. MEN: båda siffrorna. Subtrahera kan jag 
göra själv. 
 
Svar från Helén Furenius 
Översänder delvis svar på Lars frågor om antal personer som avsagt sig hemtjänst eller 
annat stöd i hemmet pga Covid-19 under perioden 1 feb till så nära i dag som möjligt 
samt antal personer som tillkommit under perioden. 
 
Annat stöd i hemmet tänker jag kan vara boendestöd varför uppgifter inhämtats från 
den verksamheten. 
 
Svar från verksamheten för boendestöd 
Antal avslut under perioden har varit: 
Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning: 1 pausat ärende kopplat 
till Covid-19 på grund av att personen är i riskgrupp. 
Boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning : 1 ärende som är 
igång har avsagt sig stöd och får det nu endast genom telefonstöd. 
Sammantaget har man inom verksamheten för boendestöd inget stort problem men ett 
flertal ärenden får sitt stöd på annat sätt i nuläget. Det innebär konkret att personer kan 
ges stöd som inte står i uppdrag och/eller att stödet utförs på ett annat sätt i samråd 
med berörd person. Exempelvis finns personer som får kompenserande hjälp med att 
handla mat som tidigare gjort det tillsammans med personal. Det finns också ett fåtal 
personer som inte vågar gå ut och där boendestödet hjälper till med 
inhandling/medicinhämtning, även om detta inte står i uppdrag eller 
genomförandeplan.  
Nya ärenden 
Inga nya ärenden har tillkommit på grund av Covid-19, dock har sammanlagt 5 nya 
ärenden beviljats boendestöd. 
 
Svar från Ulrika Lindeson (myndighet, äldre) 
Vad de kan se/har noterat om avbrott/avslut/uppehåll gällande hjälp i hemmet på 
grund av Covid-19 är att: 
 

• Några kunder har avböjt serviceinsatser såsom städ, tvätt och inköp till följd 
av covid-19 oro.  

• Några kunder har avböjt dagliga omvårdnadsinsatser såsom morgonhjälp med 
frukosthjälp och personlig hygien etc.  

• Några kunder har minskat antal besök över dygnet, genom att förändra 
schemat för insatserna.  
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• De har kunder som avsagt sig all hjälp i hemmet, utan att uttalat oro kring 
covid-19, men där man trots allt misstänker att så är fallet.  

• Det finns endast 12 ärenden hos biståndsenheten som har meddelat avslut av 
insatser till följd av corona.  

 
Den allmänna känslan hos handläggare på enheten för äldre är dock att det finns 
många fler ärenden, men de får inte alltid kännedom om orsak till avslut, eller om en 
kund endast gjort uppehåll hos hemtjänsten och vad den orsaken kan tänkas vara. En 
del kunder meddelar bara sin utförare om att specifika besök ska ställas in, detta 
justeras/ meddelas endast till avgiftshandläggaren för att fakturan ska stämma. 
Utföraren meddelar inte handläggare kring avbokade enskilda besök. 
 
Fråga: 
”Som ni kanske minns från förra ”riktiga” mötet , var det en deltagare, som oroade sig 
för att de som kom för att hjälpa henne, var olika personer ofta varje dag och att alla 
saknade skyddsutrustning. När jag hade hört ytterligare 2 äldre på Lidingö som 
avbokat, på grund av sådana skäl och jag sen hört ytterligare en överväga, tyckte jag 
det var viktigt att kolla hur läget var. Jag tycker alltså, att även om man inte i någon 
officiell instans deklarerat det som nödvändigt med skyddsutrustning. Ska man 
respektera de äldres rädslor. Det gäller ju faktiskt livet. Bokstavligen. 
En fråga är, hur ser det ut idag med skyddsutrustning? 
Och finns det försök att se till att de flesta möter ett färre antal personer ? 
 
Svar från Helén Furenius 
Vad gäller skyddsutrustning vet våra utförare i såväl kommunal som privat regi mer 
exakt hur deras tillgång till och behov av utrustning ser ut i deras verksamheter. 
Vad jag dock uppfattat från utförare och samordnare som är involverad i hantering av 
skyddsutrustning så finns det i dag en bra tillgång till utrustning. Läget har förbättrats i 
jämförelse med när pandemin startade då ett stort antal kommuner inklusive Lidingö 
stad inte fick tag i skyddsutrustning trots att vi gjort beställningar. 
 
Frågan om det finns försök att de flesta ska möta färre antal personer så skulle jag säga 
att våra utförare inom både kommunal och privat regi arbetar med att våra kunder ska 
möta så få personal som möjligt och framför allt sedan pandemin startade.  
 
I det fall du önskar mer precisa svar så tar jag gärna dina frågor vidare till lämplig 
kandidat. 
 
Följdkommentar/följdfråga: 
Jag gillar verkligen ditt svar om antal personer som de äldre möter. Fint om vi kan 
ligga ”före”. 
Sen måste jag ju konstatera, att ni bör hålla er ajour med hur läget är, vad gäller skydd, 
både tillgång och användning. Den tolkningen jag har läst om domen i stockholm vad 
gällde serafen, pekar på att kommunen som beställare har det slutgiltiga ansvaret 
 
Svar från Helen Furenius 
Ett förtydligande bara, som jag skrev så vet våra utförare i kommunal och privat regi 
mer exakt vad de har och vad de behöver när det gäller skyddsutrustning och de håller 
sig också ajour med det samt påtalar om det råder brist på någon del. 
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Staden har därutöver precis som du säger det yttersta ansvaret för att tillhandahålla 
utrustning. 
 
Tillägg från Helén Furenius gällande sitt tidigare svar 
När det gäller skyddsutrustning så angav jag i ett tidigare svar till Lars Månsson att det 
stämmer att staden har ett ansvar för skyddsutrustning. Det ska stå att det är berörd 
arbetsgivare (inom både kommunal och privat regi) som bär ett ansvar för 
skyddsutrustning. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


