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FUB:s synpunkter på SKR:s förslag till hemställan om införande av en lag om kommuners 

prioriteringar under covid-19 pandemin, daterad 200421 

Precis som SKR vill Riksförbundet FUB betona att de som kommer att drabbas hårdast av covid-
19 är de som redan är i en utsatt situation och som är beroende av samhällets stöd. Det är 
därför samhällets plikt att särskilt värna om deras trygghet, säkerhet, hälsa och mående. 
Prioriteringar måste göras utifrån varje individs behov, vara rättssäkra och säkerställa 
grundläggande mänskliga rättigheter.   

Riksförbundet FUB vill betona vikten av att ordentliga konsekvensanalyser genomförs för varje 
individ som påverkas av prioriteringar.  

FUB instämmer i SKR:s egen beskrivning av deras lagförslag, dvs. att det möjliggör ”stora 

ingrepp i svensk rättstillämpning…” (sid. 7). Utifrån dessa perspektiv lämnar vi följande 

synpunkter: 

 

SKRs förslag: En lag införs som ger kommunerna möjlighet att utifrån tydliga och strikta 

begränsningar göra avsteg från författningar på socialtjänstens område under pågående covid-19-

epidemi. 

FUB:s synpunkter: 

- FUB anser att två separata lagar måste införas för att möjliggöra en nödvändig 

begränsning av ”lagens räckvidd till sådana verksamheter där möjligheterna till 

prioriteringar är mycket små men där behoven av desamma är mycket stora.” (sid. 7). 

- en lag som ger kommunerna möjlighet att utifrån tydliga och strikta begränsningar göra 

avsteg från socialtjänstlagen, SoL,  

- en lag som ger kommunerna möjlighet att utifrån tydliga och strikta begränsningar göra 

avsteg från lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. 

LSS lagens särställning som rättighetslag är särskilt viktig att värna under rådande pandemi. 

Socialtjänstlagen och LSS har inte samma intentioner. LSS ska säkerställa individer inom 
personkretsen goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Verksamheten skall vara 



 

 

grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i 
största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
Riksförbundet FUB vill därför att prioriteringar inom LSS regleras särskilt, utifrån intentionerna i 
lagtexten. 

 

SKRs förslag: Om det till följd av en allvarlig brist på personal eller på grund av risk för smitta inte 

längre är möjligt för en kommun att uppfylla en skyldighet eller att verkställa ett gynnande beslut, 

får kommunen frångå det som annars gäller för att kunna prioritera människors liv och hälsa och 

nödvändiga behov av ekonomisk och social trygghet. 

FUB:s synpunkter: 

- FUB efterlyser en etisk riktlinje för hur kommunerna ska göra prioriteringarna. Jämför 

med Socialstyrelsens riktlinjer för prioriteringar inom intensivvården med anledning av 

covid-19 pandemin.  

- De föreslagna rekvisiten behöver definieras tydligare:  

* allvarlig brist på personal:  

Förslag: definiera vad som är allvarlig brist t.ex. andel personal som är sjuk i en 

gruppbostad.  

* risk för smitta:  

Förslag: inhämta smittskyddsläkares bedömning (det krävs exempelvis för att kunna 

stänga en skola under pågående pandemi). Det är inte rimligt att anställda inom 

socialtjänsten utan medicinsk kompetens ska göra den bedömningen. 

FUB ifrågasätter att det ska vara möjligt att stänga ett boende och tvångsflytta brukarna till andra 
lokaler (sid 9) om det föreligger smitta. Personer som är allvarligt sjuka i covid-19 ska vårdas av 
sjukvårdspersonal inom sjukvården. Personer med lindrigare sjukdomssymptom ska vårdas i sin 
bostad – detta måste rimligtvis även gälla personer med funktionsnedsättning.  

Riksförbundet FUB poängterar vikten av individuella konsekvensbedömningar, klargörande av vad 

varje prioriteringsbeslut har för syfte, samt hur risken för smitta ser ut i andra lokaler än den egna 

bostaden.  

 

SKRs förslag: Kommunen ska informera de som kommer att beröras av prioriteringarna om de 
beslut som fattas.  

Kommunen ska till Inspektionen för vård och omsorg rapportera hur kommunen har tillämpat denna 

lag. Rapportering ska ske senast sex månader efter att denna lag har upphört att gälla. 

FUB:s synpunkter: 

- Det räcker inte med att informera på kommunens hemsida eller genom annonser i 

lokalpressen. Information måste ske till den enskilde direkt på ett kognitiv tillgängligt 

sätt så att hen kan förstå. Information ska även ges skriftligt direkt till 

anhöriga/ställföreträdare. 



 

 

- Förslaget om att kommunen ska rapportera till IVO om kommunens tillämpning av lagen 

är rimligt. Detta underlättar en utvärdering av lagen i efterhand. Men det ger inga 

garantier här och nu för att kommunen inte går längre än nödvändigt i sina 

prioriteringar.  

 

SKRs förslag: Möjligheten till prioriteringar ska kunna ske på områden som regleras av 

socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

med tillhörande författningar på lägre normativ nivå. 

FUB:s synpunkter: 

- Som vi skriver i punkt 1. måste prioriteringar inom SoL och LSS hanteras separat, dvs. i 

form av två separata prioriteringslagar. Detta gäller även tillhörande författningar på 

lägre normativ nivå. Detta är viktigare än någonsin under pågående pandemi. Vi 

upprepar SKR:s egen formulering: ”Utifrån det stora ingrepp i svensk rättstillämpning 

som den föreslagna lagen möjliggör, är det viktigt att begränsa lagens räckvidd till 

sådana verksamheter där möjligheterna till prioriteringar är mycket små men där 

behoven av desamma är mycket stora.” (sid. 7). 

 

För Riksförbundet FUB 

 

Harald strand 
Förbundsordförande 


