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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anne-Sofie Zettby
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Dnr SON 2020-399

Social- och omsorgsnämnden

Daglig verksamhet, lättnader i den tillfälliga
begränsningen av deltagande under pågående Coronapandemi
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Personer som har beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade (LSS) och bor i servicebostad ska från
och med 2021-02-15 till och med 2021-06-30 erbjudas delta i en (1) daglig
verksamhet enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Personer som har beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade (LSS) och bor i sammanhållna
gruppbostäder ska fortsatt få sitt behov av aktiviteter/anpassade insatser
tillgodosett av personal vid gruppbostäder till dess vaccination mot covid19 är genomförd och med stöd av rekommendationer och allmänna råd
kring bedömning av risken för fortsatt smittspridning i samhället.
3. Planering av aktiviteter/anpassade insatser under de tillfälliga
begränsningarna för såväl personer i servicebostad som i sammanhållna
gruppbostäder ska ske tillsammans med de enskilda och/eller deras
företrädare och dokumenteras i journal.
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Ärende
Social- och omsorgsnämndens ordförande beslutade den 4 december 2020 om
tillfälliga begränsningar inom daglig verksamhet så att endast de personer som
bor i ordinärt boende skulle ges möjlighet att delta. Personer som bor i särskilt
boende skulle inte delta i daglig verksamhet utan erhålla annat lämpligt stöd
och aktiviteter utifrån individuella förutsättningar.
Social- och omsorgsdirektören har därefter vid tre tillfällen beslutat att förlänga
den tillfälliga begränsningen. Enligt det senaste beslutet upphör
begränsningarna den 15 februari 2021.
Social- och omsorgsförvaltningens bedömer sammantaget att smittspridningen
nu minskat så att personer som bor i servicebostad från och med den 15
februari åter kan delta i daglig verksamhet men med vissa förbehåll.
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För att minimera risken för att smittspridningen tar ny fart bedömer
förvaltningen att brukare tills vidare endast bör få delta i en (1) daglig
verksamhet.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – begränsning i daglig verksamhet från och med 210215
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Bakgrund
Sedan pandemins utbrott följer Linköpings kommun Folkhälsomyndighetens
och Region Östergötlands riktlinjer och rekommendationer.
Social- och omsorgsnämndens ordförande beslutade den 4 december 2020 om
tillfälliga begränsningar inom daglig verksamhet så att endast de personer som
bor i ordinärt boende skulle ges möjlighet att delta i daglig verksamhet.
Personer som bor i särskilt boende skulle inte delta i daglig verksamhet utan
erhålla annat lämpligt stöd och aktiviteter utifrån individuella förutsättningar.
Social- och omsorgsdirektören har därefter vid tre tillfällen beslutat att förlänga
den tillfälliga begränsningen. Enligt det senaste beslutet upphör
begränsningarna den 15 februari 2021.
Den allmänna smittspridningen i landet, Östergötland och Linköping är fortsatt
hög. För målgruppen kan ses en viss nedgång i verifierat smittade sedan
december men fortfarande är läget avseende smittspridning svårbedömt.
Sedan begränsningen inom daglig verksamhet infördes har utökad source
control införts i kommunen sedan 2020-12-23. Det är i nuläget för tidigt att dra
slutsatser, men detta kan ha påverkat att smittspridningen har gått ned.
Vaccinering av målgruppen har ännu inte påbörjats.
Brukarnas behov av samvaro och sysselsättning under begränsningen av
deltagandet i den dagliga verksamheten har tillgodosetts på respektive boende
och i samverkan med daglig verksamhet.
Det framkommer vid uppföljningar att det finns en oro både i att öppna upp i
verksamheterna för tidigt, men även oro hos brukarna att det är avsteg från den
vanliga tillvaron.
Bedömning och förslag
Social- och omsorgsförvaltningens bedömer sammantaget att smittspridningen
nu minskat så att personer som bor i servicebostad från och med den 15
februari åter kan delta i daglig verksamhet men med vissa förbehåll. För att
minimera risken för att smittspridningen tar ny fart bedömer förvaltningen att
brukare som bor i servicebostad tills vidare endast bör få delta i en (1) daglig
verksamhet. Före pandemins utbrott kunde man delta i flera verksamheter. Av
praktiska skäl bör brukare delta i den dagliga verksamheten där man har den
huvudsakliga sysselsättningen.
Personer som bor i sammanhållna gruppbostäder föreslås fortsatt få sitt behov
av aktiviteter tillgodosett av personal i gruppbostaden. Förvaltningen föreslår
därför inga lättnader i den tillfälliga begränsningen för deltagande i daglig
verksamheten för dessa personer. Det motiveras av att möjligheten att hålla
avstånd är mindre i en sammanhållen gruppbostad med gemensamma
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utrymmen, grundhälsan är generellt något sämre och det finns personal
närvarande som ger goda förutsättningar att ordna ersättningsaktiviteter
inomhus för sina brukare.
Ett avbrytande av den tillfälliga begränsningen av deltagande i daglig
verksamhet för personer i sammanhållna gruppbostäder bedöms kunna ske
först efter genomförd vaccination och/eller efter rekommendationer och
allmänna råd kring bedömning av risken för fortsatt smittspridning i samhället.
Lättnaderna i deltagande i daglig verksamhet får ske först efter att social- och
omsorgsförvaltningen prövat att deltagande i verksamheten kan ske på ett
smittsäkert sätt. Social- och omsorgsdirektören har därför beslutat att uppdra
till socialförvaltningens krisledning att ta fram en rutin för en säker och
successiv återgång till daglig verksamhet för implementering i verksamheterna.
Under den aktuella begränsningsperioden ska verksamheterna inom särskilt
boende tillse att personer erhåller annat lämpligt stöd och aktiviteter med
utgångspunkt från var och ens individuella förutsättningar och behov.
Planering av aktiviteter/anpassade insatser ska ske tillsammans med de
enskilda och/eller deras företrädare och dokumenteras i journal.
Enligt nuvarande vaccinationsplan planeras berörda personer kunna erbjudas
vaccination under våren. De nu föreslagna lättnaderna i den tillfälliga
begränsningen för personer i servicebostad föreslås gälla från och med den 15
februari och som längst till och med den 30 juni 2021. Social- och
omsorgsförvaltningen avser att återkomma till nämnden med förslag på nytt
ställningstagande till de tillfälliga begränsningarna senast i juni.
Samråd
Samråd har skett med Region Östergötlands smittskyddsläkare.
Vid samtal framkommer att man ser en svag positiv trend, men att man
behöver öppna med försiktighet.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
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