
   
 

Avveckling av restriktioner hösten 2021 – Steg 4 (Personal) 
 

Nu när vaccinationstäckningen ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar 
genomförs steg 4 i regeringens plan för att återgå till ett samhälle utan restriktioner. Det 
innebär att vissa restriktioner lyfts per den 29 september men det är viktigt att komma ihåg 
att vi gemensamt har ett stort ansvar för att minska smittspridningen. 

 

Vi i Dibber trycker på vikten att följa 
rekommendationerna från våra myndigheter och att 
iaktta försiktighet. Det är samtidigt viktigt att hela 
tiden ha med sig vad som är bäst för våra barn, 
elever och den verksamhet vi arbetar i. Många av de 
uppgifter vi dagligen utför måste göras på plats och 
med andra människor. Det är därför viktigt att vi 
löpande både för oss själva men också ihop med 
våra kollegor resonerar kring och planerar 
arbetsuppgifter så att de kan genomföras på ett så 
säkert sätt som möjligt.  

 

I korthet beskriver folkhälsomyndigheten steg 4 så här: 

• Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort 

• Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort 

• De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och 
avstånd mellan sällskap tas bort 

• Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till 
arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och 
arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete. 

 

Proportionerliga smittskyddsåtgärder 
Även fortsatt behöver vi gemensamt ta ansvar för att genomföra proportionerliga 
smittskyddsåtgärder. Pandemin är inte över men den sammanvägda bedömningen av 
åtgärderna i steg 4 och våra barns och elevers behov av en kvalitativ utbildning och omsorg 
gör att än mer av vår ordinarie verksamhet behöver återupptas. Diskutera på er egen enhet 
kring vad era förutsättningar medför för olika proportionerliga smittskyddsåtgärder.  
 

Rekommendationen kring hemarbete 
I och med att folkhälsomyndigheten nu lyfter rådet om att arbeta hemifrån så innebär också 
det att vi rör oss mot en mer normaliserad vardag. Även fortsatt kan respektive medarbetare, 
i den mån verksamheten tillåter det och ens arbetsuppgifter kräver det utföra en viss del av 
sina arbetsuppgifter på distans. Detta är dock en bedömning som görs av närmaste chef och i 
dialog med respektive medarbetare. Men den generella hållningen är att mycket av det 
arbete vi gemensamt gör inom Dibber kräver en hög närvaro på våra enheter och kontor.  
 
Inskolningar i förskolan  
Merparten av våra inskolningar i förskolan har nu inletts men även fortsatt finns ett stort 
behov att genomföra föräldraaktiva inskolningar för att ge våra barn en så bra och trygg start 
som möjligt.  
 
 



   
Föräldramöten och visningar  
Framöver kommer föräldramöten, öppna hus och andra möten att börja ordnas fysiskt i våra 
lokaler. Dessa behöver genomföras med proportionerliga smittskyddsåtgärder. En möjlig 
lösning för att minska mängden människor på samma plats skulle kunna vara att även fortsatt 
uppmana till att enbart en vårdnadshavare per barn/elev närvarar. 
 
APT och planeringsmöten 
Arbetsplatsträffar och olika former av planeringsmöten är viktiga för att kunna bedriva en 
undervisning och omsorg av hög kvalitet och för att säkerställa en god arbetsmiljö för oss alla 
som arbetar inom Dibber Sverige. Dessa träffar behöver även fortsatt genomföras med 
proportionerliga smittskyddsåtgärder men som i ett led av steg 4 i regeringens plan för en 
återgång till ett samhälle utan restriktioner så kan även APT och planeringsmöten genomföras 
än mer normalt än under föregående verksamhetsår. 

 
Bra länkar: 
Folkhälsomyndighetens portalsida för information om förskola, grundskola och gymnasier: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 

 
Frågor och ev nya rekommendationer 
Vid frågor kring covid-19 kan du ställa dem till 1177, 113 13 alternativt läsa mer på 
folkhälsomyndighetens hemsida eller 1177.se.  
Om det gäller en tolkning av en rekommendation och kring hur vi inom Dibber förhåller oss till 
en fråga eller en händelse så vänd dig till din närmaste chef. 
 
Det är viktigt att vi alla håller oss uppdaterade kring eventuella nya rekommendationer.  
 

 

Vänligen 

Dibbers Ledningsgrupp 

 

 

Generellt förhållningssätt kring sjukdomar 
 
Vid sjukdom  
Om du som medarbetare eller om ett barn eller elev i vår verksamhet blir sjuk ska du 
stanna hemma och, i den mån det går, att genomföra covid-19 test i enlighet med de 
rekommendationer som finns. Se ”bra länkar” här nedanför. Om någon i familjen till en 
medarbetare, barn eller elev blir sjuk så ska vi vara observanta på symptom men i övrigt är 
hen välkommen att delta i verksamheten.  
 
 
Efter sjukdom 
När den som varit sjuk inte längre uppvisar sjukdomssymptom är du välkommen att delta i 
vår verksamhet i enlighet med de rekommendationer som finns. Se ”bra länkar” här 
nedanför”. 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-hosten-2021/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-skolstart-hosten-2021/

