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Lunchservering, fritidsverksamhet och minigym på 
servicehus och trygghetsboenden samt Hagdahls Senior 
Center och Friskvårdsgymmet, upphörande av tillfälliga 
begränsningar på grund Corona- pandemin 

Förslag till äldrenämndens beslut 

1. Tillfälliga begränsningar i lunchservering, fritidsverksamhet och minigym i 

servicehus och trygghetsboenden, samt Hagdahls Senior Center och  

Friskvårdsgymmet på Åleryd ska upphöra från och med 2021-05-03. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att verksamheterna kan ske på ett 

smittskyddssäkert sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer avseende covid-19. 

Ärende 

Ordföranden i äldrenämnden beslutade den 18 mars 2020 att begränsa 

möjligheten för allmänheten till lunchservering och fritidsverksamhet i 

servicehus/trygghetsboenden och fritidsverksamhet. Friskvårdsgymmet på 

Åleryd, minigym som finns på servicehus och trygghetsboenden samt 

Hagdahls seniorcenter stängdes. Social- och omsorgsdirektören gavs rätt att 

avbryta begränsningarna. 

Social- och omsorgsdirektören beslutade den 30 september 2020 att häva de 

tillfälliga begränsningarna avseende lunchservering och fritidsverksamhet i 

servicehus/trygghetsboenden för allmänheten samt minigym från och med den 

1 november. 

Efter beslut av ordföranden den 28 oktober infördes på nytt tillfälliga 

begränsningar för allmänheten vid lunchservering fritidsverksamhet samt 

minigym i servicehus och trygghetsboenden från och med den 1 november 

2020. 

Just nu finns en ökad smittspridning i samhället i åldersgrupper under 80 år, 

dock kan man se en tydlig nedgång av smittade inom särskilt boende och 

hemtjänst där vaccination genomförts i hög grad. 
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Mot bakgrund av genomförda vaccinationer, aktuellt smittläge och i samråd 

med Region Östergötlands smittskyddsläkare bedömer Social- och 

omsorgsförvaltningen att de tillfälliga begränsningarna kan upphöra 2021-05-

03 inom rubricerade verksamheter. Ett villkor för att upphöra med 

begränsningarna är dock att de kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt 

och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-

19. 

__________ 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse, lunchservering, fritidsverksamhet, minigym mm, upphörande av tillfälliga 

begränsningar.docx 
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Bakgrund 

2020-03-18 fattades beslut om att begränsa tillgång till den lunch- och 

fritidsverksamhet samt minigym som finns på servicehus och trygghetsboenden 

så att endast de som bor i verksamheten har tillgång till verksamheten. 

Samtidigt stängdes Hagdahls seniorcenter och friskvårdsgymmet på Åleryd. 

Begränsningarna avsåg initialt perioden fram till 2020-06-30. Beslutet 

förlängdes 2020-05-25 till att gälla året ut.  

Bakgrunden till begränsningen var att förhindra smittspridning. Samtidigt fick 

verksamheten i uppdrag att säkerställa att de personer (allmänheten) som i 

vanliga fall besökte verksamheterna skulle uppmärksammas och ges stöd. Den 

IOP som kommunen har med Resurspoolen justerades och de fick även ett 

uppdrag att vara en del i detta uppdrag.  

Beslut om besöksstopp fattades av Linköpings kommun i mars 2020 och det 

nationella besöksförbudet infördes 2020-04-01.  

I samband med det nationella besöksförbudet upphörde 2020-10-01 tog 

äldrenämndens ordförande beslut om att häva beslutet om tillfälliga 

begränsningar. Begränsningen skulle enligt beslutet kvarstå ytterligare en 

månad för att säkerställa att verksamheterna kunde öppna på ett tryggt och 

smittsäkert sätt. Hagdahls seniorcenter öppnade 2020-10-01 men inte övriga 

verksamheter som omfattades av beslutet.  

Under oktober ökade smittspridningen i samhället och i verksamheterna vilket 

föranledde nytt beslut 2020-10-28 om att de tillfälliga begränsningarna skulle 

kvarstå. Ställningstagande skulle tas löpande om möjligheten att åter öppna 

verksamheterna för allmänheten. De personer som bor i verksamheterna har 

under hela pandemin haft tillgång till verksamheten som dock anpassats för att 

kunna bedrivas på ett smittsäkert och tryggt sätt. Alla verksamheter har gjort 

anpassningar utifrån riskanalyser och med hänsyn till de rekommendationer 

som finns. 

Även beslut om att åter begränsa verksamheten på Hagdahls seniorcenter 

fattades. Ställningstagande skulle tas löpande om möjligheten att åter öppna 

verksamheterna för allmänheten. De personer som bor i verksamheterna har 

under hela pandemin haft tillgång till verksamheten som dock anpassats för att 

kunna bedrivas på ett smittsäkert och tryggt sätt.  

Sedan våren 2021 har vaccination mot covid-19 pågått. Brukare och till stor del 

personal i aktuella verksamheter har erbjudits vaccination, dock finns det 

enstaka personer i dessa verksamheter som inte har vaccinerats av olika 

anledningar. De personer som besöker lunch- och fritidsverksamheterna tillhör 

till hög andel de målgrupper som erbjudits vaccination. 
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Just nu finns en ökad smittspridning i samhället i åldersgrupper under 80 år, 

dock kan man se en tydlig nedgång av smittade inom särskilt boende och 

hemtjänst där vaccination genomförts i hög grad. 

Utifrån genomförda vaccinationer, aktuellt smittläge och efter samråd med 

Region Östergötlands smittskyddsläkare föreslår social- och 

omsorgsförvaltningen att de tillfälliga begränsningarna upphör 2021-05-03 

inom rubricerade verksamheter. Ett villkor för att upphöra med 

begränsningarna är dock att de kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt 

och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-

19. 

Aktuell situation 

Sedan våren 2021 har vaccination mot covid-19 pågått. Brukare och till stor del 

personal i aktuella verksamheter har erbjudits vaccination, dock finns det 

enstaka personer i dessa verksamheter som inte har vaccinerats av olika 

anledningar. Från och med vecka 15 erbjuds även personer över 65 år 

vaccination. De personer som besöker de berörda verksamheterna tillhör till 

hög andel de målgrupper som erbjudits vaccination. 

Just nu finns en ökad smittspridning i samhället i åldersgrupper under 80 år, 

dock kan man se en tydlig nedgång av smittade inom särskilt boende och 

hemtjänst där vaccination genomförts.  

Samråd 

Samråd har skett med Region Östergötlands smittskyddsenhet och 

juridikenheten som inte har något att erinra mot förslaget. 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 

Ej påkallat 

Social- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Linda Ljungqvist 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Camilla Scharff, Leanlink 

Gun Karlsson, Attendo 

Elinor Lissledal, Bräcke diakoni 

Dennis Selsborg, Vardaga 


