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 Social- och omsorgsförvaltningen 2020-11-19 Dnr ÄN 2020:246, SON 
2020:399 

  

 
 

 
 
 

 

 

Beslut om att kommunen ska avråda från besök på vissa 
kommunala enheter 

 

Det finns en ökad smittspridning av covid-19 på flera enheter inom social- och 

omsorgsnämndens och/eller äldrenämndens verksamheter.  

I syfte att värna såväl brukarnas som personalens hälsa samt aktivt agera för att 

begränsa smittspridningen fattades i våras, ett beslut att införa besöksstopp 

inom samtliga vårdbostäder för äldre inom såväl LSS, IFO och Äldreomsorg.  

Den 1 april 2020 beslutade regeringen om att införa besöksförbud i de 

verksamheter som omfattade äldreomsorg. Kommunens besöksstopp fick 

därför kvarstå för de övriga verksamheter, utöver äldreomsorg, som 

kommunens besöksstopp gällde för. Besöksförbudet för äldreomsorgen 

upphävdes den 1 oktober 2020, i samband med detta upphörde också 

kommunens besöksstopp i övriga delar att gälla.  

Regeringen nu, har i förordning 2020:979, om tillfälligt förbud mot besök i 

särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen 

covid-19, som trädde i kraft den 21 november 2020, gett folkhälsomyndigheten 

en rätt att vid behov besluta om lokala besöksförbud inom äldreomsorgen.  

Under rådande omständigheter, med en ökande smittspridning av covid-19, har 

kommunen återigen behov av att hålla besökare utanför de verksamheter som 

tidigare omfattades av besöksstopp, i syfte att även fortsättningsvis värna 

brukares och personals hälsa samt aktivt begränsa smittspridningen i samhället.  

Av hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 1 § framgår vårdgivarens skyldighet att 

bedriva en verksamhet som uppfyller kraven på god vård. Detta innebär bl.a. 

att vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och 

samtidigt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.  

Vidare framgår av 3 kap 1 och 2 §§ patientsäkerhetslagen att vårdgivaren ska 

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 

på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls samt att vårdgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador.  
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I nu rådande Corona-pandemi, med en ökad smittspridning i samhället samt 

med beaktande av de lokala allmänna råd som gäller för Östergötlands län, 

innebärande bl.a. råd om att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer 

än de som man bor tillsammans med, är det kommunens bedömning att 

kommunen behöver avråda från att besöka närstående i de verksamheter som 

nämns ovan. En sådan avrådan är nödvändigt för att, till dess 

folkhälsomyndigheten finner skäl att besluta om besöksförbud, tillgodose 

brukarnas rätt till en god och säker vård av god kvalitet samt med en god 

hygienisk standard. Med stöd av ovan angiven lagstiftning fattar därför 

kommunen beslut om att sådan avrådan från besök ska införas för de ovan 

nämnda enheter där äldre, som tillhör riskgruppen, befinner sig.  

Beslutet innebär att kommunen avråder från samtliga besök om det inte finns 

synnerliga skäl för att genomföra besöket ifråga. Sådana synnerliga skäl kan 

vara besök till personer som är i livets slutskede eller för personer som har 

andra särskilda behov.  

  

 

Beslut 

 

1. Kommunen avråder från besök på samtliga ovan nämnda vårdbostäder 

för äldre.  Beslutet omfattar inte dagverksamhet, trygghetsboende eller 

servicehus.   

2. Beslut om att kommunen ska avråda från besök gäller omedelbart.  

 

 

  

Linda Ljunqvist 

Social- och omsorgsdirektör 

Linköpings kommun 


