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Extra uppföljning med anledning av KMPG:s 
rapport om smittspridningen inom 
äldreboenden i Göteborgs Stad  

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Stadsdelsnämnden antecknar informationen.  

Sammanfattning 
Stadsledningskontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med anledning av KMPGs 

rapport om smittspridning inom äldreboenden i Göteborgs Stad.  

Den extra rapporteringen innehåller tre frågor som förvaltningen besvarat. Rapporten 

återfinns i bilaga 1.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

utifrån frågeställningarna i rapporten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

utifrån frågeställningarna i rapporten.  

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

utifrån frågeställningarna i rapporten.  

Samverkan 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp får information om ärendet 10 december 

2020. Ärendet inte kommer vara helt klart då har de fackliga företrädarna i nämnden 

möjlighet att inkomma med synpunkter under nämndsammanträdet.  

Bilagor 
1. Rapport Extra uppföljning med anledning av KMPGs rapport om 

smittspridningen inom äldreboenden i Göteborgs Stad 
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Ärendet  
Stadsdelsnämnden antecknar information om extra uppföljning med anledning av 

KMPGs granskning av äldreboenden. Rapporten ska inte beslutas av nämnden innan den 

skickas in till stadsledningskontoret. Nämnden får i detta ärende information om 

rapporten.  

Beskrivning av ärendet 
I samband med beslut i kommunstyrelsen, av KPMG:s rapport kring uppdraget att utreda 

hur smittspridningen inom äldreomsorgen har kunnat leda till så höga dödstal på vissa 

boenden, 2020-11-04 dnr 0998/20 antogs ett tilläggsyrkande från (M, L, C, S). Detta 

innebär att stadsledningskontoret ska återkomma med en redovisning hur det nära 

ledarskapet har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under pandemin samt 

redovisa hur slutsatserna i rapporten har och kommer omhändertas. 

För att kunna göra denna redovisning till kommunstyrelsen har stadsledningskontoret valt 

att gå ut med denna extra uppföljning till stadsdelsförvaltningarna och social 

resursförvaltning. 

Uppföljningen består av ett antal frågor kopplade till de slutsatser och framgångsfaktorer 

som framkom i KPMG:s rapport.  

Förvaltningens bedömning 
KPMGs granskning gjordes på äldreboende. Förvaltningen har valt att besvara frågorna 

även för förvaltningen som helhet och för berörda verksamheter kring vissa 

frågeställningar.  
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