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9. Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 
2020.061)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar

- att stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet 5 april till och med den 
2 maj 2021.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för restriktiva och säkra besök vid kommunens vård 
och omsorgsboenden.

Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället förändras.

Ärendebeskrivning
I december 2020 inkom ett mail från Samverkan Stockholmsregionen där Länsstyrelsen, 
Smittskydd Stockholm, Regionens vårdhygien och Samverkanstockholmsregionen med stöd 
av Stockholms stad tagit fram ett underlag för möjligt användande när kommunerna ska fylla i 
Folkhälsomyndighetens mall för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda 
boenden för äldre. Den kommun eller region som bedömer att de har behov av att införa ett 
tillfälligt lokalt besöksförbud ska fylla i denna mall. Som en del av hemställan behöver därför 
den aktuella kommunen tillsammans med regionen beskriva varför man ansöker om ett 
besöksförbud och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att förhindra att smitta kommer in 
och sprids på de särskilda boendena. 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. SID 2/2
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-01, Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
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§ 22
Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet (SN 2020.061)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar

- att stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet 5 april till och med den 
2 maj 2021.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för restriktiva och säkra besök vid kommunens vård 
och omsorgsboenden.

Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället förändras.

Ärendebeskrivning
I december 2020 inkom ett mail från Samverkan Stockholmsregionen där Länsstyrelsen, 
Smittskydd Stockholm, Regionens vårdhygien och Samverkanstockholmsregionen med stöd 
av Stockholms stad tagit fram ett underlag för möjligt användande när kommunerna ska fylla i 
Folkhälsomyndighetens mall för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda 
boenden för äldre. Den kommun eller region som bedömer att de har behov av att införa ett 
tillfälligt lokalt besöksförbud ska fylla i denna mall. Som en del av hemställan behöver därför 
den aktuella kommunen tillsammans med regionen beskriva varför man ansöker om ett 
besöksförbud och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att förhindra att smitta kommer in 
och sprids på de särskilda boendena. 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. SID 2/2
• Konsekvenser för kunder.
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-01, Förändringar inom socialförvaltningens verksamhet
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Tjänsteskrivelse

Förändringar inom socialförvaltningens 
verksamhet

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar 

- att stänga ner socialförvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet 5 april till och 
med den 2 maj 2021.
- att uppdra åt förvaltningen att arbeta för restriktiva och säkra besök vid kommunens 
vård och omsorgsboenden.

Beslutet kan komma att omprövas om smittspridningen i samhället förändras.

Sammanfattning av ärendet
I december 2020 inkom ett mail från Samverkan Stockholmsregionen där 
Länsstyrelsen, Smittskydd Stockholm, Regionens vårdhygien och 
Samverkanstockholmsregionen med stöd av Stockholms stad tagit fram ett underlag 
för möjligt användande när kommunerna ska fylla i Folkhälsomyndighetens mall för 
hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Den 
kommun eller region som bedömer att de har behov av att införa ett tillfälligt lokalt 
besöksförbud ska fylla i denna mall. Som en del av hemställan behöver därför den 
aktuella kommunen tillsammans med regionen beskriva varför man ansöker om ett 
besöksförbud och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att förhindra att smitta 
kommer in och sprids på de särskilda boendena. 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. SID 2/2
• Konsekvenser för kunder. 
• Konsekvenser för personal inom verksamheten.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.
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