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Sammanfattning

Med anledning av rådande situation kring Covid-19 är det i nuläget oklart om
funktionsstödsförvaltningens koloniverksamheter kan bedrivas som tidigare år. Ett alternativt
förslag har tagits fram av verksamheten i form av dagläger om det inte går att genomföra
kolonivistelsen som tidigare år. Detta för att kunna erbjuda brukarna en del av sin insats istället
för att behöva ställa in koloniverksamheten helt.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner att kolonivistelseverksamhet 2020 genomförs som
dagläger i enlighet med det presenterade förslaget om det inte går att genomföras som tidigare
år.
2. Funktionsstödsnämnden delegerar till ansvarig avdelningschef att mellan den 26 maj och den
15 augusti 2020 fatta beslut gällande koloniverksamhetens genomförande vid förändringar i
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13
Funktionsstödsnämnden 2020-05-25
Ärendet

SIGNERAD

Finnhults kolonivistelse enligt 9§6 LSS (1993:387), korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
Finnhults kolonivistelse riktar sig till barn och ungdomar inom autismspektrumet. Vistelsen
delas in i fem perioder på åtta dagar vardera med cirka sju till nio deltagare per period.
Vombs kolonivistelse riktar sig till barn och ungdomar med lindrig till måttlig
funktionsnedsättning. Vistelsen delas upp i fem perioder på sju dagar vardera med cirka fyra till
åtta brukare per period. Båda kolonivistelserna bedrivs under juni till augusti.

2 (2)
I nuläget planeras det för att koloniverksamheten ska genomföras som tidigare år, men på grund
av rådande situation, Covid-19, är utgångspunkten för årets koloniverksamhet osäker och
förutsättningarna kan komma att ändras fort. För att undvika att behöva ställa in verksamheten
med kort varsel har ett förslag på alternativ kolonivistelse tagits fram, detta i form av dagläger.
Tanken med dagläger är att kunna erbjuda en del av insatsen till brukarna och samtidigt minska
antalet kontakter mellan brukare och personal. Vid ett beslut att genomföra dagläger kommer
befintliga deltagargrupper delas på hälften. Dessa deltagare kommer att träffas och göra
aktiviteter på dagtid under fyra dagar. Även personalgruppen kommer att delas, vilket gör att det
är samma personal som kommer att arbeta med brukarna under dessa fyra dagar. Detta
alternativ innebär att brukarna kommer att bli upphämtade och lämnade på angiven
uppsamlingsplats i Malmö varje dag. Detta alternativ möjliggör också att kunna göra enskilda
aktiviteter i större utsträckning, vilket ger de brukare som har svårt med gruppaktivitet en större
möjlighet att få delta i olika aktiviteter.
Att kunna erbjuda dagläger som ett alternativ om förutsättningarna för kolonivistelsen ändras,
gör att brukarna får en del av sin insats tillgodosedd. Samtidigt får anhöriga en viss avlastning
tillskillnad från att behöva ställa in verksamheten helt. För många av brukarna är detta en av
sommarens höjdpunkter.
Frågan kring hur kolonivistelsen ska genomföras har även ställts till olika brukarorganisationer.
Organisationerna ställer sig bakom ett förslag att kunna erbjuda ett alternativ om det inte går att
genomföra i sin vanliga form. Kontakt har även tagits med stiftelsen Malmö sommargårdar, som
bedriver koloniverksamhet runt om i Skåne, som i sin tur varit i kontakt med lägerorganisationer
i Stockholm. Samtliga av dessa verksamheter planerar att genomföra sina läger i befintlig form,
men med reservation för Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
En ändring från tidigare beslutad kolonivistelse till ett dagläger påverkar inte budgeten.
Det finns flertalet externa faktorer som framöver kan komma att påverka
funktionsstödsförvaltningen koloniverksamhet, exempelvis ska stiftelsen Malmö sommargårdar
fatta beslut kring hur deras sommarverksamhet under sommaren 2020 ska bedrivas den 14 maj.
Således bedömer verksamheten att om kolonivistelsen 2020 inte kan genomföras som tidigare år,
bör det genomföras som ett dagläger som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Ansvariga

Charlotte Widén Odder, avdelningschef
Annelie Larsson, förvaltningsdirektör

