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Delegationsbeslut - Tillfälliga korttidsplatser för personer 
med beslut om personlig assistans utifrån 
Coronavirus/covid-19 pandemi 

 

Ärende 

 
Utifrån den rådande pandemin, med en fortsatt allmän smittspridning av 

Coronavirus/covid-19, där såväl brukare som en omfattande del av personalen, 
insjuknar, behöver kommunen säkra upp att de brukare som har personlig 
assistans ges nödvändig vård och omsorg, även i de fall den personliga 

assistansen helt eller delvis inte kan verkställas. Detta görs bland annat genom 
att inrätta tillfälliga korttidsplatser som kan användas då assistans inte kan 

tillgodoses i hemmet.   
 
Det finns i dagsläget 90 personer som har beslut om personlig assistans enligt 

lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatserna varierar 
kraftigt i omfattning, från ca 40 timmar per månad till över 600 timmar per 

månad. Det är för närvarande 14 personer som har över 250 timmar per månad.  
 
Det finns drygt 20 assistansanordnare som utför ett eller flera assistansuppdrag 

åt brukare som har beslut enligt LSS.  
 

Därutöver har 218 brukare beslut från Försäkringskassan om personlig 
assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). Flertalet av dessa brukare har 
omfattande eller mycket omfattande insatser med i vissa fall mer än 24 timmar 

per dygn, i de fall man har dubbelbemanning vid vissa tidpunkter under dygnet. 
Kommunen saknar dock uppgifter på individnivå för dessa brukare.  

 
Eftersom kommunen vanligtvis inte har någon kontakt med dessa personer kan 
de ha andra assistansanordnare än de kommunen känner till.  

 
Problemställning 

 
I en situation med mycket stort personalbortfall bedöms inte personlig assistans 
kunna verkställas i ordinarie omfattning. Ett flertal av de brukare som har 

personlig assistans har mycket omfattande behov exempelvis i form av hjälp 
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med personlig hygien, av- och påklädning samt måltider. Vissa brukare har 

också mycket begränsad rörelseförmåga, inte sällan finns även behov av 
medicinska insatser. De brukare som bor i ensamhushåll är ofta mer sårbara än 

brukare som lever i hushållsgemenskap.  
 
Kommunen bedömer att en sådan situation kan innebära en konkret fara för 

enskilda brukares liv och hälsa. Utifrån denna riskbedömning har kommunen 
tagit fram förslag på en tillfällig lösning, under pågående Corona-pandemi. 

Syftet med detta är att säkerställa berörda brukares liv och hälsa genom att 
nödvändig vård och omsorg tillhandahålls enligt nedanstående förslag.  
 

Förslag  
 

För att säkra upp att de brukare med störst behov av personlig assistans erhåller 
nödvändig vård och omsorg föreslås att tillfälliga korttidsplatser inrättas. 
Korttidsplatserna är avsedda att användas för brukare med mycket omfattande 

behov där den personliga assistansen inte kan utföras på ett sådant sätt att 
nödvändig vård och omsorg kan garanteras. I stället för att varje brukare har sin 

egen assistent får den personal som är i tjänst gemensamt bistå de brukare som 
bor på korttidsboendet.  
 

Lokaler för korttidsboende behöver tas fram skyndsamt. Det är svårt att 
bedöma hur många platser som behövs, det är därför viktigt att det finns flera 
alternativ som kan användas vid behov. Tillgängligheten i lokalerna är viktig, 

då flera av personerna använder rullstol och andra hjälpmedel. 
 

I första hand föreslås att lediga gruppbostadsplatser används som 
korttidsplatser för brukare med personlig assistans. Det medför dock att vissa 
beslut om bostad med särskild service enligt LSS inte kommer kunna 

verkställas under den tid platserna används av brukare som normalt sett bor i 
eget boende med personlig assistans. En bedömning får göras i varje enskilt 

fall utifrån vem som har störst behov i varje aktuell situation. För närvarande 
finns fem lediga gruppbostadsplatser. 
 

Det finns ett korttidshem med fem platser för vuxna med utvecklingsstörning. 
Om inte lediga gruppbostadsplatser räcker föreslås därefter korttidshemmet 

användas för brukare med personlig assistans. I sådant fall behöver kommunen 
avboka alla nuvarande brukare av korttidsplats, för att istället prioritera brukare 
med personlig assistans som behöver tillfällig korttidslösning.  

 
I tredje hand föreslås på samma sätt att ett av korttidshemmen för barn och 

ungdomar frigörs och istället används till brukare med personlig assistans. Det 
finns viss ledig kapacitet på vissa av korttidshemmen för barn och ungdomar. 
  

Ovanstående tre alternativ bedöms frigöra 15 platser, som istället kan användas 
för brukare med personlig assistans. Det är en lösning som kan verkställas 

skyndsamt, då lokalerna är utrustade och anpassade för målgruppen. Den 
befintliga personalen på korttidshemmen och gruppbostäderna får tillsammans 
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med de personliga assistenter som finns i tjänst utföra stödet till aktuella 

brukare.  
 

Utöver ovanstående finns andra förslag på lokallösningar framtagna. 
Lokalsamordnaren undersöker i vilken utsträckning dessa är möjliga att 
använda.  

 
Delegationsbeslutet fattas med stöd av social- och omsorgsnämndens 

delegationsordning antagen 2019-11-27, § 213. 

 

Beslut 

Delegationsbeslutet fattas med stöd av social- och omsorgsnämndens 

delegationsordning antagen 2019-11-27, § 213. 

I egenskap av social- och omsorgsnämndens ordförande fattar jag, i samråd 

med vice ordförande Ann-Charlott Bäckman, följande delegationsbeslut: 

 

1. Beslut att – under rådande Corona-pandemi, efter individuell 

bedömning i enlighet med särskild rutin, i de fall insatser avseende 

personlig assistans i det egna boendet inte kan genomföras i sådan 

omfattning att brukarna inte ges nödvändig vård och omsorg – istället 

erbjuda plats på korttidsboende. I dessa fall ska de personliga 

assistenter som är i tjänst, utföra sitt arbete på korttidsplatserna, i 

samarbete med övrig personal.  

 

2. Social- och omsorgsdirektören ges i uppdrag att ta fram tillfälliga 

korttidsplatser i enlighet med beslutssats 1. 

 

3. Social- och omsorgsdirektören ges i uppdrag att fatta erforderliga beslut 

samt teckna nödvändiga avtal avseende korttidsplatser enligt beslutssats 

1 och 2.  

 

 .................................................................  

Annika Krutzén 

Social- och omsorgsnämndens ordförande 

Linköpings kommun 


