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Förlängning av beslut gällande tillfälliga begränsningar i 
verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde med 
anledning Corona/Covid-19-pandemin  

 Förslag till beslut 
1. Beslut om begränsningar inom äldrenämndens ansvarsområde till och med 

den 30 juni 2020, förlängs under pågående pandemi i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer till och med 2020-12-31. 

2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att avbryta begränsningarna i 
verksamheterna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras 
innan dess. 

Ärende 
Äldrenämndens ordförande fattade 2020-03-18 beslut om begränsningar i 
verksamheter inom äldrenämnds ansvarsområde. Beslutet innebär i korthet att 
lunch- och fritidsverksamheter på servicehus- och trygghetsboenden begränsas, 
samt att fritidsverksamhet som anordnas av externa personer pausas. Vidare 
stängs verksamheterna på minigym, friskvårdsgymmet på Åleryd och Hagdahls 
seniorcenter ned under pågående pandemi. Den IOP som äldrenämnden har 
med Resurspoolen omformuleras under samma period. Beslutet gäller till och 
med 2020-06-30  med möjlighet till förlängning. 

Sedan beslutet om begränsningar fattades har Folkhälsomyndigheten 
uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd och gäller nu till den 31 december 
2020, HSLF-FS 2020:12 

Social- och omsorgsdirektören har 2020-03-20 beslutat om besöksstopp på 
särskilt boende inom äldreomsorgen.  
Regeringen fattade beslut om besöksstopp från och med 2020-04-01 inom 
äldreomsorgens särskilda boenden. Detta beslut gäller till och med 2020-06-30.  

Social- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att begräsningarna ska 
kvarstå i samma omfattning under pågående pandemi med möjlighet till 
förlängning om behovet kvarstår.  

__________ 

Beslutsunderlag: 
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Bakgrund 
Äldrenämndens ordförande fattade 2020-03-18 beslut om begränsningar i 
verksamheter inom äldrenämnds ansvarsområde. Beslutet innebär i korthet att 
lunch- och fritidsverksamheter på servicehus- och trygghetsboenden begränsas, 
samt att fritidsverksamhet som anordnas av externa personer pausas. Vidare 
stängs verksamheterna på minigym, friskvårdsgymmet på Åleryd och Hagdahls 
seniorcenter ned under pågående pandemi. Den IOP som äldrenämnden har 
med Resurspoolen omformuleras under samma period. Beslutet gäller till och 
med 2020-06-30  med möjlighet till förlängning.   

Sedan beslutet om begränsningar fattades har Folkhälsomyndigheten 
uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd och gäller nu till den 31 december 
2020, HSLF-FS 2020:12 

Social- och omsorgsdirektören har 2020-03-20 beslutat om besöksstopp på 
särskilt boende inom äldreomsorgen. 

Regeringen fattade beslut om besöksstopp från och med 2020-04-01 inom 
äldreomsorgens särskilda boenden. Detta beslut gäller till och med 2020-06-30.  

Social- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att begräsningarna ska 
kvarstå i samma omfattning under pågående pandemi med möjlighet till 
förlängning om behovet kvarstår och om Folkhälsomyndigheten ändrar sina 
föreskrifter. 

Jämställdhet 
Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet, 
samma förutsättningar gäller för både kvinnor och män. 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 
Information eller förhandling enligt Medbestämmandelagen är ej påkallat.  

Beslut 2020-06-03 
Då ärendet är så brådskande att avgörandet inte kan avvaktas till nämndens 
sammanträde beslutar jag denna dag, efter samråd med vice ordföranden och 
med stöd av äldrenämndens delegationsordning reviderad den 28 november 
2019, § 118, i enlighet med social- och omsorgsförvaltningens förslag. 

Liselotte Fager 
Äldrenämndens ordförande 

 
 
 

Beslutet skickas till: 
Camilla Scharff, Leanlink 
Gun Karlsson, Attendo 
Elinore Lissledal, Bräcke diakoni 
Dennis Selsborg, Vardaga 
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