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Socialnämnden 2020-08-26

Fortsatt stängning av verksamheter och uppskjuten
verkställighet inom socialnämndens ansvarsområde
samt framflyttade/förändrade evenemang
Ärende
Ärendet gäller beslut om fortsatt stängning av verksamheter och uppskjuten
verkställighet inom socialnämndens ansvarsområde samt framflyttade eller
förändrade evenemang.
Mot bakgrund av den pågående coronapandemin1 har socialnämnden tidigare fattat beslut om stängning av öppna verksamheter, uppskjuten verkställighet av beslut om beviljad dagverksamhet. Dessa beslut har fattats den 12
mars 2020, den 13 mars 2020, den 23 mars 2020, den 14 april 2020 och den
25 maj 2020. Besluten den 25 maj 2020 gäller till och med den 31 augusti
2020.
Pandemin pågår fortfarande och Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
(HSLFFS 2020:12)2 gäller. Socialnämnden bedömer därför att besluten,
med vissa möjligheter till förändringar, behöver förlängas till och med den
31 oktober 2020.

Socialkontorets förslag till beslut
Socialnämnden beslutar om fortsatt stängning av verksamheter och
uppskjuten verkställighet inom socialnämndens ansvarsområde samt
framflyttade eller förändrade evenemang.

För bakgrund om Coronapandemin se tidigare beslut i ärendena SN 2020/0072
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publiceratmaterial/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf
1
2

1 (6)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Socialkontoret

Datum

Diarienummer

2020-08-20

SN 2020/0072

Beslutet omfattar
A. Öppna verksamheter
1. Socialnämnden beslutar att följande verksamheter, med undantag för
vad som anges för respektive verksamhet, ska vara fortsatt stängda
till och med den 31 oktober 2020.
a. Seniorträffar (öppen dagverksamhet för äldre)
b. Träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning
(öppen verksamhet)
c. Välkomstcenter för nyanlända
2. Ansvarig chef får dock besluta om att i viss utsträckning erbjuda
verksamheten ”Seniorträffar” för att minska ensamheten bland dem
som verksamheten riktar sig till. Verksamheten får genomföras om
Folkhälsomyndighetens regler om avstånd och handhygien kan
upprätthållas. Under samma förhållanden får ansvarig chef besluta
om att i viss utsträckning erbjuda verksamheten ”Träfflokal för
personer med psykisk funktionsnedsättning” samt ”Välkomstcenter”
för nyanlända.
3. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och
enkelt informera besökare om vad som är stängt och vad som är
öppet och kommunicera behovet av att i huvudsak fortsatt hålla
stängt.
B. Uppskjuten verkställighet av beslut om dagverksamhet
1. Socialnämnden beslutar, med undantag för vad som anges i punkten
2 nedan, att verkställigheten av följande typer av insatser som har
beviljats med stöd av socialtjänstlagen till och med den 31 oktober
2020 ska skjutas upp och att verksamheterna ska hållas stängda.
1. Dagverksamheterna Oliven och Soltorpet.
2. Ansvarig chef får besluta att i viss utsträckning erbjuda riktade
aktiviteter om Folkhälsomyndighetens regler om avstånd och
handhygien kan upprätthållas.
3. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart informera dem som har beviljats dessa insatser och kommunicera varför den huvudsakliga delen av besluten inte kan verkställas.
4. Socialkontoret ska följa effekterna av beslutet att skjuta upp verkställigheten av beslut om att bevilja dessa insatser. Socialkontoret
ska löpande redovisa uppföljningen till socialnämnden.
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C. Evenemang flyttas fram
1. Med hänvisning till risken för smittspridning till utsatta grupper
uppdrar socialnämnden till socialkontoret att på obestämd tid flytta
fram tidigare planerade evenemang och sammankomster riktade till
äldre i socialnämndens regi, avsedda att genomföras till och med 31
oktober 2020.
a. Detta beslut gäller i den mån evenemangen eller sammankomsterna inte kan hållas digitalt eller annars genomföras
inom ramen för de gällande restriktionerna.
2. För att kunna bemanna samhällsviktiga funktioner inom socialkontorets verksamhet ska förvaltningen på obestämd tid flytta fram
övriga evenemang och sammankomster i socialnämndens regi som
är planerade till och med 31 oktober 2020.
a.

Detta beslut gäller i den mån evenemangen eller sammankomsterna inte kan hållas digitalt eller annars genomföras
inom ramen för de gällande restriktionerna.

3. Socialnämnden uppdrar till socialkontoret att informera föreningar
verksamma inom det sociala området om nämndens beslut kring
evenemang och sammankomster i kommunens regi och att rekommendera dem att göra detsamma.
4. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och
enkelt informera om detta beslut och kommunicera behovet av att
det fattas.

Skäl för beslutet
Mot bakgrund av den pågående coronapandemin3 har socialnämnden tidigare fattat beslut om stängning av öppna verksamheter, uppskjuten verkställighet av beslut om beviljad dagverksamhet. Dessa beslut har fattats den 12
mars 2020, den 13 mars 2020, den 23 mars 2020, den 14 april 2020 och den
25 maj 2020. Besluten den 25 maj 2020 gäller till och med den 31 augusti
2020.
Pandemin pågår fortfarande och Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.
(HSLFFS 2020:12)4 gäller. Socialnämnden bedömer därför att besluten,
För bakgrund om Coronapandemin se tidigare beslut i ärendena SN 2020/0072
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publiceratmaterial/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf
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med vissa möjligheter till förändringar, behöver förlängas till och med den
31 oktober 2020.
A. Öppna verksamheter

De öppna verksamheterna bygger på fysisk närvaro och är därför generellt
sett fortsatt svåra att genomföra. Målgruppen för ”Seniorträffar” bör enligt
Folkhälsomyndighetens allmänna råd iaktta det som kallas social distansering och detsamma gäller för dem som ”Träfflokal” riktar sig till om de tillhör olika riskgrupper. Samtidigt kan det finnas verksamhet som går att
genomföra om den som ansvarar för verksamheten ser till att deltagarna kan
hålla avstånd från varandra och handhygien upprätthållas. Ansvariga chefer
ges därför möjlighet att steg för steg pröva om det finns delar av det som
ingår i ”Seniorträffar” och ”Träfflokal” som kan genomföras utan att risken
för smittspridning eller att deltagarna blir sjuka i covid-19 ökar.
För ”Välkomstcenter” ser socialnämnden att det kan finnas andra sätt än
fysiska möten att erbjuda målgruppen det som verksamheten omfattar samt
att den verksamhet som erbjuds genomförs på ett sådant sätt att avstånd och
handhygien kan iakttas så att ingen smittspridning sker eller genom olika
digitala lösningar. Ansvarig chef får därför i uppdrag att ta fram andra
former för verksamheten.
Ansvariga chefer har genom de tidigare besluten haft i uppdrag att vidta de
åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt informera besökare om stängningen och kommunicera behovet av att stänga verksamheterna. Detta uppdrag fortsätter att gälla så länge som verksamheterna är stängda. Det blir än
viktigare med tydlig kommunikation när vissa verksamheter kommer att
genomföras men på andra sätt än förut.
B. Uppskjuten verkställighet av beviljad dagverksamhet

Dagverksamheterna Oliven och Soltorpet hålls fortsatt huvudsakligen
stängda eftersom socialnämnden på grund av de restriktioner som gäller inte
kan verkställa ett antal beviljade biståndsbeslut att delta i dessa verksamheter.
Precis som för ”Seniorträffar” kan det dock finnas inslag i dagverksamheten
som kan genomföras med iakttagande av behovet av fysiska avstånd och
handhygien. Även här får ansvariga chefer därför i uppdrag att stegvis
erbjuda verksamhet där riskerna för smittspridning och att deltagarna drabbas av covid-19 kan undvikas.
Nämnden ska rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
insatser som är beviljade med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen eller 9 §
lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade har avbrutits och inte
verkställts på nytt inom, skälig tid (tre månader enligt praxis).
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Det är fortsatt viktigt att socialkontoret följer effekterna av att verkställigheten skjuts upp. Om det behövs i det enskilda fallet får socialnämnden
pröva om en person bör beviljas en annan form av insats, som kan utföras
utan risk för smittspridning och de deltagandes hälsa på grund av de risker
som sjukdomen covid-19 innebär. Socialkontoret ska fortsätta att löpande
redovisa uppföljningen till socialnämnden. Det är viktigt att socialnämnden
inte först i efterhand får veta hur effekterna av beslutet blir.
Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart
informera dem som har beviljats de aktuella insatserna om att huvuddelen
av insatserna inte kommer att verkställas förrän tidigast efter den 31 oktober
2020 och kommunicera varför de inte verkställs.
Evenemang flyttas fram

Tidigare planerade evenemang och sammankomster för äldre kan mot bakgrund av de gällande restriktionerna inte genomföras på de sätt de planerades och behovet att säkerställa samhällsviktiga funktioner som socialkontoret ansvarar för kvarstår. Socialnämnden uppdrar därför till socialkontoret att se till att evenemang och sammankomster i socialnämndens regi
som är planerade inom tiden fram till den 31 oktober 2020 endera fortsatt
flyttas fram på obestämd tid eller genomförs på andra sätt. Med andra sätt
avses att evenemangen och sammankomsterna genomförs på sådana sätt att
avstånd och handhygien kan iakttas så att ingen smittspridning sker eller att
de arrangeras genom olika digitala lösningar. En förutsättning är dock att
det inte medför en belastning på socialkontoret som försvårar
genomförandet av andra samhällsviktiga funktioner som måste prioriteras.
Socialnämndens uppdrag till socialkontoret att informera föreningar med
verksamhet inom det sociala området om nämndens beslut kring evenemang
och sammankomster i kommunens regi och att rekommendera dem att göra
detsamma, kvarstår, liksom att kommunen fortsatt behöver


informera om beslutet att uppdra till socialkontoret att flytta fram
planerade evenemang sammankomster i nämndens regi



vilka evenemang som kommer att äga rum och på vilka sätt och



kommunicera varför det blir på olika sätt för olika evenemang.

Nämnden förlänger därför också uppdraget till ansvariga chefer att genomföra de informationsinsatser som behövs och att kommunicera att anledningen till besluten är att


begränsa smittspridning av det nya coronaviruset med sjukdomen
covid-19 och att



samla resurserna för att säkerställa samhällsviktig verksamhet.
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Brådskande beslut

De beslut som nu gäller med begränsningar i socialnämndens verksamhet
upphör att gälla den 31 augusti 2020.

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör
Expedieras
Chefer och medarbetare inom
 Seniorträffar (öppen dagverksamhet för äldre)
 Träfflokal för personer med funktionsnedsättning (öppen verksamhet)
 Välkomstcenter för nyanlända
 Dagverksamheterna Oliven och Soltorpet
 Berörda föreningar
Kommunledningskontoret
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