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11. Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 
2020.061)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att Vallentuna kommun tillämpar besöksstopp vid kommunens vård- 
och omsorgsboenden från och med den 18 november 2020 till och med den 28 februari 2020. 
Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från stoppet om man bedömer att särskilt behov 
föreligger.

Paragrafen anses omedelbart justerad

Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället minskar.

Ärendebeskrivning
Med anledning av spridningen av Corona-virus i samhället görs förändringar inom 
socialförvaltningens verksamheter för att motverka ytterligare spridning.

Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar av en arbetsgrupp inom 
socialförvaltningens stab. Exempel på avväganden som värderats är:
• Bedömning av smittspridningsexponering inom verksamheten.
• Inverkan på potentiella riskgrupper.
• Indirekt påverkan för samhällets möjlighet att minimera smittspridning.
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-12, Besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden
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Tjänsteskrivelse

Besöksstopp vid kommunens vård- och 
omsorgsboenden

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att Vallentuna kommun tillämpar besöksstopp vid 
kommunens vård- och omsorgsboenden från och med den 18 november 2020 till och 
med den 28 februari 2020. Verksamheterna har rätt att besluta om avsteg från 
stoppet om man bedömer att särskilt behov föreligger.

Paragrafen anses omedelbart justerad

Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället minskar.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av spridningen av Corona-virus i samhället görs förändringar inom 
socialförvaltningens verksamheter för att motverka ytterligare spridning.

Beslutet har föregåtts av en värdering av olika parametrar av en arbetsgrupp inom 
socialförvaltningens stab. Exempel på avväganden som värderats är:
• Bedömning av smittspridningsexponering inom verksamheten.
• Inverkan på potentiella riskgrupper.
• Indirekt påverkan för samhällets möjlighet att minimera smittspridning.
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

David Gyllenstråle Annica Brozin
Socialchef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten

Intranätet


	09330dab-8d7d-429a-a9b5-18ba45ea6d19.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	fca57865-5dfe-4eb9-9699-8cdadd423505.docx
	3db44cad-892a-436f-86e1-1de7f43b8897.docx
	Tjänsteskrivelse
	Besöksstopp vid kommunens vård- och omsorgsboenden
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Expedieras till:



