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Daglig verksamhet, lättnader i och upphörande av 
begränsning i deltagandet 

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 sammanhållna 

gruppbostäder ska från och med 2021-04-22 erbjudas delta i en (1) daglig 

verksamhet enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag. 

2. Planering av kompletterande aktiviteter/anpassade insatser under den 

tillfälliga begränsningen vid sidan av deltagande i daglig verksamhet ska 

ske tillsammans med de enskilda och/eller deras företrädare och 

dokumenteras i journal. 

3. Begränsningarna vid deltagande i daglig verksamhet ska upphöra helt den 9 

augusti 2021 för personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, 

oavsett boendeform. 

4. Delegation ges till social- och omsorgsnämndens presidium att besluta om 

begränsningar vid deltagande i daglig verksamhet vid eventuellt 

tillkommande restriktioner och råd från ansvariga myndigheter för 

bekämpning av smittspridning. 

5. Denna paragraf ska omedelbart justeras. 

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. 

Social- och omsorgsnämnden beslutade den 10 februari 2021, § 14 om 

lättnader i begränsningarna i deltagandet i daglig verksamheter för personer 

som tillhör LSS- målgrupper. 
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Nämndens beslut innebar att personer som bor i sammanhållna gruppbostäder 

skulle få sitt behov av aktiviteter tillgodosett av personal vid gruppbostaden. 

Personer som bor i servicebostäder och ordinära bostäder tilläts delta i en (1) 

daglig verksamhet. Beslutet begränsades i tid till perioden 15 februari 2021 till 

och med den 30 juni 2021. 

Då målgrupperna för dagliga verksamhet till stor del erhållit vaccin bedömer 

förvaltningen att även personer som bor i sammanhållna gruppbostäder från 

och med den 22 april kan delta i en (1) daglig verksamhet. Ett avbrytande helt 

och hållet av de tillfälliga begränsningarna vid deltagande i daglig verksamhet 

bedöms kunna ske först efter genomförd vaccination och/eller efter 

rekommendationer och allmänna råd kring bedömning av risken för fortsatt 

smittspridning i samhället. 

Begränsningar vid deltagande i daglig verksamhet för LSS- målgrupper oavsett 

boendeform, föreslås upphöra helt den 9 augusti 2021, i samband med att 

planerade semesterperioder inom daglig verksamhet upphör. 

Delegation föreslås ges till social- och omsorgsnämndens presidium att införa 

tillfälliga begränsningar vid deltagande i daglig verksamhet efter den 8 augusti 

om det bedöms nödvändigt för att följa råd och rekommendationer från 

ansvariga myndigheter till följd av risk för ökad smittspridning. 

__________ 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse – daglig verksamhet, lättnader i begränsning i deltagandet, 2021-04-07.docx 
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Bakgrund 

Social- och omsorgsnämndens ordförande beslutade den 4 december 2020: 

1. Daglig verksamhet begränsas i enlighet med social- och omsorgs-

förvaltningens förslag från och med 2020-12-07 till och med 2021-01-11.  

2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att besluta att avbryta eller förlänga 

begränsningarna i verksamheterna utifrån rådande situation. 

Beslutet innebar att de som bor i särskilt boende eller servicebostad inte ska 

delta i daglig verksamhet under angiven period. För de personer som bor i 

ordinärt boende ska verksamhet fortsatt möjliggöras och bedrivas i anpassad 

form. För de brukare som normalt besöker fler än en daglig verksamhet 

begränsas den till en (1) per brukare. 

Social- och omsorgsdirektören har därefter förlängt de tillfälliga 

begränsningarna vid tre tillfällen. 

Social- och omsorgsnämnden beslutade den 10 februari 2021, § 14 om 

lättnader i begränsningarna: 

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 covid- 

19 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. 

Bedömning och förslag 

Med hänsyn till att smittspridningen inom personkretsen som tillhör LSS 

minskat samt att cirka 70 procent av brukarna har fått minst en dos vaccin mot 

covid-19, bedömer Social- och omsorgsförvaltningen att även personer som 

bor i sammanhållna gruppbostäder från och med den 22 april 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 

sammanhållna gruppbostäder tills vidare endast bör få delta i en (1) daglig 
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verksamhet. Därmed kommer begränsningarna vid deltagande i daglig 

verksamhet för personer som bor i sammanhållna gruppbostäder från och med 

den 22 april jämställas med de begränsningar vid deltagande i daglig 

verksamhet som gäller för personer i servicebostäder och i ordinärt boende. 

De nu föreslagna 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. 

Under den aktuella begränsningsperioden ska verksamheterna inom särskilt 

boende tillse att personer erhåller kompletterande 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 tidigare beslut i social- och omsorgsnämnden gäller de tillfälliga 

begränsningarna i daglig verksamhet fram till och med den 30 juni 2021. Ett 

avbrytande helt och hållet av de tillfälliga begränsningarna vid deltagande i 

daglig verksamhet bedöms kunna ske först efter genomförd vaccination 

och/eller efter rekommendationer och allmänna råd kring bedömning av risken 

för fortsatt smittspridning i samhället. 

Med hänsyn till att tidpunkten infaller samtidigt med planerade semester-

perioder inom daglig verksamhet föreslås begränsningarna upphöra helt den 9 

augusti för LSS- målgrupper oavsett boendeform. 

Delegation föreslås ges till social- och omsorgsnämndens presidium att införa 

tillfälliga begränsningar vid deltagande i daglig verksamhet efter den 8 augusti 

om det bedöms nödvändigt för att följa råd och rekommendationer från 

ansvariga myndigheter till följd av risk för ökad smittspridning. 

Samråd 

Vid framtagande av detta förslag har medicinskt ansvariga sjuksköterskor vid 

social- och omsorgsförvaltningen deltagit. 

Samråd har skett med smittskydd i Region Östergötland som inte har något att 

erinra mot förslagen. 
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 

Förhandling eller information enligt medbestämmandelagen är inte påkallad. 

Social- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Linda Ljungqvist 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga utförare av daglig verksamhet 


