
Funktionshinder   ( SoS hemsida – Frågor och svar inom socialtjänsten ) 
Ska personal som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning, till 
exempel personliga assistenter och personal i LSS-boende, testas om de blir sjuka?
(6 maj) 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personal som arbetar i sjukvård och omsorg 
och som får ett akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom testas 
utifrån vad som är mest ändamålsenligt för aktuella regionala och lokala resursbehov.

Kan kommunen ersätta en insats, till exempel daglig verksamhet, med en annan om 
det inte finns någon som kan utföra insatsen? (28 april) 

(exempelvis ersätta daglig verksamhet enligt LSS med någon annan LSS- eller SoL-insats
för att många dagliga verksamheter har stängt på grund av smittrisk eller för att många 
deltagare stannar hemma när de tillhör en riskgrupp för att drabbas av allvarligt 
sjukdomsförlopp när de blir sjuka i covid-19)

Nej, den enskilde har rätt till den insats man har fått beviljad. Det gäller även om ett beslut 
om insats inte kan verkställas omedelbart, eller om verkställigheten tillfälligt måste 
avbrytas.

Om en beviljad insats inte verkställs inom tre månader från det att verkställigheten skulle 
ha skett, måste kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och kommunens revisorer. Samma gäller om verkställigheten avbryts och beslutet inte 
verkställs på nytt inom tre månader från avbrottet (se 28 f § LSS och 16 kap. 6 f § SoL).

Om det har tillkommit omständigheter eller inträffat händelser som har medfört att insatsen
helt eller delvis inte har kunnat genomföras som planerat ska det framgå av 
dokumentationen (se 6 kap. 3 § SOSFS 2014:5).

Om kommunen överväger att stänga hela eller delar av en verksamhet behöver 
konsekvenserna för samtliga individer analyseras. De personer som får stöd av 
verksamheten behöver fortfarande få det stöd eller den hjälp som de behöver. 
Utgångspunkten är att man har rätt att få sin beviljade insats verkställd omedelbart, men 
om det inte är möjligt så kan kommunen vid behov behöva bevilja annat stöd tillfälligt i den
akuta situationen. Detta under förutsättning att den enskilde vill ha det tillfälliga stödet och 
ansöker om det.

Vem ansvarar för stöd och hjälp om ordinarie personlig assistent är sjuk? (20 mars) 

Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Det innebär bland annat att
kommunen har ett ansvar vid tillfälliga utökningar av insatsen, till exempel för att 
tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda 
händelser.

Kan LSS-boenden förbjuda boende att ta emot besök? (17 mars) 

Nej, men det är möjligt att vid behov föreslå och hjälpa till att ordna andra sätt att ha 
kontakt, än via ett fysiskt besök. Personalen kan behöva informera den som får insatser 
och närstående, om eventuella risker för smittspridning vid besök. Det blir särskilt viktigt 
om det finns personer som tillhör riskgrupperna på boendet.

LSS-insatser är frivilliga och ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmande 
och integritet. Varje lägenhet inom ett LSS-boende är personens egen bostad. Det finns 
inte några bestämmelser som gör att man mot den enskildes vilja kan begränsa besök från
exempelvis anhöriga och vänner i deras boende (jfr. JO 2006/07 s. 277, JO 2019/20 s 460 
och prop. 1995/96:196 s. 11).



Gäller förordningen om besöksförbud på gruppbostäder och bostäder med särskild 
service enligt 9 § 8-9 LSS? (9 april) 

Nej. Besöksförbudet gäller på särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
samt biståndsbedömt trygghetsboende.

Gäller förordningen om besöksförbud på särskilda boendeformer som avses i 5 kap.
7 § SoL (t.ex. särskilda boenden inom socialpsykiatrin)? (9 april) 

Nej. Besöksförbudet gäller på särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
samt biståndsbedömt trygghetsboende.
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