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•

Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av Covid-19
från Jonas Petersson (C) med flera.
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Uppsala, den 5 augusti 2020

Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig
verksamhet i ljuset av Covid-19
Under månaderna som följde efter Coronapandemins utbrott har snabba beslut tagits på
olika nivåer i beslutskedjan och ingen verksamhet har lämnats oberörd.
Uppsala kommun har många verksamheter som behövt anpassa sig till nya förutsättningar
för att klara sina uppdrag. Vissa har rapporterat problem med smittspridning som även
inneburit dödsfall orsakade av det nya viruset. Detta måste självklart följas upp i den
oberoende granskning som kommunen kommer göra för att lära och förbättra rutiner och
beredskap.
Men det finns även verksamhet i både kommunal, privat och ideell sektor som klarat
omställningen relativt bra. I Uppsala kommun finns ett stort antal verksamheter som
bedriver daglig verksamhet för personer som beviljats denna insats enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS. Verksamheterna är vana att anpassa sina
verksamheter eftersom den utgår från de förutsättningar som varje individ har som
beviljats insatsen. Men även nu, när en yttre förutsättning påverkat LSS-verksamheten
tycks en anpassning gett bra resultat då smittspridning och dödsfall inom LSSverksamheter inte varit anmärkningsvärd hög. Både personal och brukare har till och med
sett positiva resultat av den förändrade verksamheten. Promenader och stegtävlingar har
hjälpt många av brukarna att förbättra sin kondition samtidigt som de kunnat behålla den
sociala kontakten på rekommenderat avstånd. Personal vittnar också om att personer med
autism och liknande diagnoser haft lättare att knyta sociala kontakter och öppna upp sig när
verksamheten anpassats med mer fysisk aktivitet.
Det är viktigt att kommunen nu tar tillfället i akt och granskar alla verksamheter för att
hitta fel och brister. Men det är också viktigt att kommunen dokumenterar och lär sig och
andra vilka förändringar som under rådande pandemi lett till positiva förändringar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en redogörelse för på vilket sätt de olika
aktörerna inom den dagliga verksamheten har vidtagit åtgärder samt vilka konsekvenser
detta medfört.
att ge omsorgsnämnden tillsammans och idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att
tillsammans se hur verksamheterna kan samverka för ökad fysisk aktivitet och ökat
välbefinnande.

Jonas Petersson (C), gruppledare
Diana Zadius (C), ledamot i Omsorgsnämnden
Mikael Eriksson (C), ledamot i Idrott och fritidsnämnden

