
 

 

Protokollsutdrag 

Social- och omsorgsnämnden 2021-02-10 

 

 

§ 14 Daglig verksamhet, lättnader i begränsning i deltagandet 

Dnr SON 2020-399 

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. 

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 

Linda Ljungqvist föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-03 – begränsning i daglig verksamhet från och med 210215 

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 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. 

 


