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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 163

Svar på mot ion om utvärdering av åtgärder
inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19
från Jonas Petersson (C) med flera

KSN-2020-02626

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C) och Mikael Eriksson (C) föreslår i en motion väckt
31 augusti 2020

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, samt
att ge omsorgsnämnden tillsammans och idrotts- och fritidsnämnden i
uppdrag att tillsammans se hur verksamheterna kan samverka för ökad fysisk
aktivitet och ökat välbefinnande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 154
Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021
Bilaga 1, Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av
covid-19 från Jonas Petersson (C) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 28 april 2021

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Reservat ion

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet reserverar sig i kommunstyrelsens arbetsutskott mot förslag att besvara
motionen till förmån att bifalla motionen.
Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade,
LSS. Utgångspunkten med motionen var att få vidtagna åtgärder dokumenterade för att
lära och utveckla denna rättighetsreform. I motionen beskrivs hur personalen lyft fram
hur positiva effekter uppstått på grund av framtvingade förändringar för att minska
risken för smittspridning. Svaret som Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet
försöker ge frågan om vilka konsekvenser den förändrade verksamheten inneburit lyser
med sin frånvaro. Större utrymme ges åt att förklara hur Socialstyrelsens ändrade
riktlinjer möjliggjort bibehåller ersättning på 61 kronor per dag även om personen inte
kunnat delta på sin beviljade dagliga verksamhet samt en tillfällig höjning av
dagersättningen under 2020 som möjliggjorts av tillfälliga riktade statsbidrag.
När motion skrevs var Uppsala och Sverige i början av den världsomspännande Covid-
pandemin. Smittan innebar då att framför allt boende för äldre fick stora konsekvenser.
Många äldre fick betala med sitt liv i värsta fall eller i bästa fall med isolering när
verksamheternas rutiner inte fungerade för att stoppa smittspridningen i denna
riskgrupp. Tvärt emot situationen i äldreomsorgen såg vi inte samma lavinartade
smittspridning inom daglig verksamhet, som också var och är en riskgrupp för viruset
SARS-CoV-2 som orsakar Corona. Att Uppsala kommun, som är en av Sveriges kommuner
med störst utbud av daglig verksamhet, med cirka 80 verksamheter i egen regi och
ytterligare 14 andra leverantörer inte ger svar på vilka framgångar de framtvingade
förändringarna resulterat i är en besvikelse för alla som vill utveckla den dagliga
verksamheten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 154

Svar på mot ion om utvärdering av åtgärder
inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19 (C)

KSN-2020-02626

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C) och Mikael Eriksson (C) föreslår i en motion väckt
31 augusti 2020

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, samt
att ge omsorgsnämnden tillsammans och idrotts- och fritidsnämnden i
uppdrag att tillsammans se hur verksamheterna kan samverka för ökad fysisk
aktivitet och ökat välbefinnande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021
Bilaga 1, Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av
covid-19 från Jonas Petersson (C) med flera
Bilaga 2, Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 28 april 2021

Yrkanden

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.



Sida 26(30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ioner

JonasPetersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade,
LSS. Utgångspunkten med motionen var att få vidtagna åtgärder dokumenteradeför att
lära och utveckla denna rättighetsreform. I motionen beskrivs hur personalen lyft fram
hur positiva effekter uppstått på grund av framtvingade förändringar för att minska
risken för smittspridning. Svaret som Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet
försöker ge frågan om vilka konsekvenser den förändrade verksamheten inneburit lyser
med sin frånvaro. Större utrymme ges åt att förklara hur Socialstyrelsens ändrade
riktlinjer möjliggjort bibehåller ersättning på 61 kronor per dag även om personen inte
kunnat delta på sin beviljade dagliga verksamhet samt en tillfällig höjning av
dagersättningen under 2020 som möjliggjorts av tillfälliga riktade statsbidrag.
När motion skrevs var Uppsala och Sverige i början av den världsomspännande Covid-
pandemin. Smittan innebar då att framför allt boende för äldre fick stora konsekvenser.
Många äldre fick betala med sitt liv i värsta fall eller i bästa fall med isolering när
verksamheternas rutiner inte fungerade för att stoppa smittspridningen i denna
riskgrupp. Tvärt emot situationen i äldreomsorgen såg vi inte samma lavinartade
smittspridning inom daglig verksamhet, som också var och är en riskgrupp för viruset
SARS-CoV-2 som orsakar Corona. Att Uppsala kommun, som är en av Sveriges kommuner
med störst utbud av daglig verksamhet, med cirka 80 verksamheter i egen regi och
ytterligare 14 andra leverantörer inte ger svar på vilka framgångar de framtvingade
förändringarna resulterat i är en besvikelse för alla som vill utveckla den dagliga
verksamheten.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om utvärdering av åtgärder 
inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19 
från Jonas Petersson (C) med flera  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C) och Mikael Eriksson (C) föreslår i en motion väckt 

31 augusti 2020  

• 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, samt 

• att ge omsorgsnämnden tillsammans och idrotts- och fritidsnämnden i 
uppdrag att tillsammans se hur verksamheterna kan samverka för ökad fysisk 

aktivitet och ökat välbefinnande. 

Beredning 

Ärendet har beretts av vård- och omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet 28 april 2021 och föreslagit att motionen 

besvaras med föredragningen i ärendet.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-04 KSN-2020-02626 

  
Handläggare:  

Johan Lönnqvist 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

För att minska smittspridning under den pågående pandemin genomförs flera åtgärder 

inom nämndens dagliga verksamheter, både i egen regi och i extern regi. Åtgärderna 
består av anpassningar i verksamheten och lösningar av utförandet i det dagliga 
arbetet för att öka social distansering, exempelvis deltagande på distans, anpassning 

av arbetsuppgifter och aktiviteter så att sociala nära kontakter undviks och 

genomförande av aktiviteter utomhus. Anpassningarna är gjorda efter individuella 
bedömningar utifrån varje deltagares och utförares förutsättningar.  

Den anpassade verkställigheten har gällt sedan 6 april 2020 och har förlängts vid två 
tillfällen under 2020. Den senaste förlängningen gäller tillsvidare från 1 januari 2021. 

Vid förnyat beslut skickas ett informationsbrev till samtliga utförare av daglig 

verksamhet i omsorgsnämndens regi. 

Åtgärderna som har vidtagits kan ha medfört en minskad smittspridning och samtidigt 
underlättat för externa leverantörer att fortsätta bedriva sin verksamhet under de 
svåra omständigheter som pandemin har inneburit, till exempel genom nämndens 

viljeriktning om anpassad verkställighet.  

Anpassningar av transporter till och från daglig verksamhet har genomförts utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att deltagarna sitter glesare eller 

kanske som enda passagerare i fordonet. Anpassningen genomfördes 4 maj 2020. 

Omsorgsnämnden fattade under våren 2020 beslut om att habiliteringsersättning ska 

betalas ut till deltagare som inte närvarar på grund av sjukdom eller är oroliga för att bli 

sjuka, samt till deltagare som av sjukvården ordinerats att inte närvara på daglig 
verksamhet. Syftet var att deltagare inte skulle förlora ekonomiskt på att vara hemma 
från sin dagliga verksamhet och att deltagare med sjukdom eller symptom inte skulle 

komma till sin dagliga verksamhet och riskera att smitta andra deltagare eller personal. 

Beslutet gäller till och med 30 juni 2021, men upphör att gälla i förtid om regeringen 

inte förlänger tidsgränsen för det avskaffade karensavdraget för arbetstagare inom den 
ordinarie arbetsmarknaden.  

I september 2020 fattade omsorgsnämnden beslut om att det riktade statsbidraget för 

att höja habiliteringsersättningen som en tillfällig extraersättning, även skulle gälla för 
de deltagare som varit hemma med anledning av pandemin, men som skulle ha varit 

närvarande på sin dagliga verksamhet i vanliga fall. Samma belopp per närvarande dag 

i verksamheten eller dag som deltagare skulle varit närvarande men inte var det, 
utbetalades per dag till deltagarna som ett engångsbelopp för år 2020.  

Tidigare år har statsbidraget endast varit möjligt att få för deltagare som varit 
närvarande på sin dagliga verksamhet, men i och med att Socialstyrelsen ändrade sina 
anvisningar till statsbidraget kunde det hanteras likställt för alla. 

I befintligt förfrågningsunderlag för daglig verksamhet framgår att innehållet i 
verksamheten kan vara aktiviteter med habiliterande inriktning eller 

produktionsinriktade arbetsuppgifter, men med krav om att innehålla minst 60 
minuter hälsofrämjande aktivitet per vecka. Hälsofrämjande aktivitet kan innebära 
fysisk aktivitet och information om kost och livsstilsvanor.  

I dagsläget finns det cirka 80 dagliga verksamheter i egen regi och ytterligare 14 externa 
leverantörer som i sin tur är uppdelade i grupper. Varje arbetsgrupp har olika inriktning 
och en del arbetsgrupper har inriktning mot natur och utevistelse. Eftersom daglig 
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verksamhet ingår i valfrihetssystemet enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) i Uppsala, 
ges deltagare möjlighet att välja och byta utförare för att få uppgifter som deltagaren 
trivs med. 

Omsorgsnämnden har ett pågående samarbete tillsammans med idrott- och 
fritidsnämnden och kulturnämnden, och har ingått ett idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Fyrisgården där nätverket Fritid för alla ingår som en del i partnerskapet. 

Den övergripande målsättningen med överenskommelsen är att skapa förutsättningar 
för en stabil och trygg kultur och fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning i Uppsala kommun, samt att underlätta för föreningar och 
verksamheter som riktar sig till målgruppen att utveckla sina verksamheter.  

Med hjälp av överenskommelsen vill kommunen säkerställa att föreningens 
engagemang och kunskaper om kultur och fritidsverksamhet tas tillvara på och att det 

arbetet vidareutvecklas. Överenskommelsen främjar även föreningens funktion som 
en mötesplats för invånare i Uppsala kommun och samordnare för nätverket Fritid för 
alla. Fritid för alla-dagen arrangeras en gång per år och har syfte till att både etablera 

och inspirera föreningar och organisationer för att få ett utökat utbud av 
fritidsaktiviteter. Deltagare ges även möjlighet att prova på olika aktiviteter. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av 
covid-19 från Jonas Petersson (C) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 28 april 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



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 LSS-
verksamheter 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  
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Omsorgsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 42

Svar på mot ion om utvärdering av åtgärder
inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19
från Jonas Petersson (C) m.fl.

OSN-2021-00163

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med
föredragningen i ärendet.

Yrkande

Diana Zadius (C) yrkar att omsorgsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige bifalla
motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ser att det finns två förslag, dels att föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet, enligt arbetsutskottets förslag,
dels att omsorgsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen enligt
Diana Zadius (C) yrkande.

Ordförande frågar först om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag
och frågar sedan om det är nämndens mening att besluta enligt Diana Zadius (C)
yrkande, och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
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Omsorgsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C) och Mikael Eriksson (C) föreslår i en motion väckt
31 augusti 2020

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, samt
att ge omsorgsnämnden tillsammans och idrotts- och fritidsnämnden i
uppdrag att tillsammans se hur verksamheterna kan samverka för ökad fysisk
aktivitet och ökat välbefinnande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2021
Bilaga, Motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av
covid-19 från Jonas Petersson (C) med flera
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