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Uppdrag om kartläggning av konsekvenser för daglig 

verksamhet med anledning av sjukdomen covid -19 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hur 

pågående pandemi har påverkat möjligheterna för personer med funktions-

nedsättningar att få tillgång till och delta i daglig verksamhet och andra 

kommunala insatser enligt lagen om stöd och service (LSS).  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 

den 31 mars 2021. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som 

detta beslut har. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 

500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 

Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom 

funktionshinderområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet. 

Ärendet  

Under pågående pandemi har kommunerna haft begränsade möjligheter att 

erbjuda personer som är beviljade LSS-insatser att delta i ordinarie verk-

samhet. Daglig verksamhet är en av de insatser enligt LSS som ska främja 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer 

som ingår i lagens personkrets. Denna insats är som de övriga i LSS av stor 

betydelse för de personer med funktionsnedsättning som är beviljade 

insatsen och bidrar till målet med LSS att den enskilde får möjlighet att leva 

som andra.  

Mot bakgrund av detta ges Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och 

analysera konsekvenser för personer som har insatsen daglig verksamhet.  
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I den mån myndigheten har fått eller får indikationer på att även andra 

kommunala insatser i LSS kan ha påverkats i större utsträckning som en följd 

av pandemin, ska även dessa inkluderas i kartläggningen. Det gäller också 

LSS-insatser som riktar sig till personer utanför målgruppen för daglig 

verksamhet.  

I analysen ska framgå i vilken omfattning och i vilken form kommuner har 

erbjudit alternativa insatser under pandemin. Kartläggningen ska ske i dialog 

med Myndigheten för delaktighet, Sveriges kommuner och regioner och 

berörda funktionshindersorganisationer. 

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Carina Cronsioe 
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Myndigheten för delaktighet 

Sveriges kommuner och regioner 
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