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Yttrande angående – yrkande om 
smittspridning inom äldreomsorgen 

Yttrande 
Covid-19 har tagit sig in i äldreomsorgen och vi behöver göra mer för att begränsa 

smittspridningen, skydda våra äldre och andra riskgrupper. Vi förutsätter att förvaltningen 

gör sitt yttersta i denna kamp och efter beslut i kommunfullmäktige kommer stadsdelen 

tillförs flera miljoner för att säkerställa och stärka upp bemanningen för att på så sätt ge 

förvaltningen bättre förutsättningar att bekämpa ytterligare smittspridning och genomföra 

andra nödvändiga åtgärder. 

Det är av stor vikt att den information som sammanställs angående antal smittade och 

avlidna med anledning av Covid-19 är så korrekt och transparent som möjligt. Det är en 

förutsättning för att kunna agera och vidta rätt riktade åtgärder, men också för att ge de 

äldre och deras anhöriga en klar bild över rådande situation. Brister det i informationen 

skapas oro och osäkerhet.  

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har föreslagit åtgärder som innebär att förvaltningen 

skyndsamt ska fram underlag kring hur smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda 

till så höga dödstal i vissa delar av äldreomsorgen och på vissa boenden. De vill även att 

förvaltningen sammanställer vilka åtgärder som varit särskilt effektiva mot 

smittspridningen eller vad som behövt åtgärdas. Vi ser liksom förslagsställarna att detta 

är ett viktigt arbete som delvis redan pågår men som behöver intensifieras för att stärka 

smittskyddsarbetet långsiktigt. Vi har noterat att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt 

en liktydigt yrkande i Kommunstyrelsen och enligt vår mening är det på rätt nivå. Staden 

behöver en gemensam och samlad bild där vi även kan dra lärdomar om situationen i 

andra stadsdelar än vår egen. Vi menar därför att frågan bör hanteras där. Det ska även 

påpekas att detta arbete ska ske i nära samarbete med Smittskydd. För att arbetet ska 

kunna genomföras på ett effektivt och skyndsamt sätt är det vår mening att detta arbete 

bör samordnas centralt istället för att parallellt arbete sker samtidigt ute i 10 stadsdelar.  

Vad gäller informationen kring antal smittade och avlidna av Covid-19 instämmer vi i att 

det är mycket viktigt att såväl stadsdelsnämnden som kommunstyrelsen får adekvat, rätt 

och kontinuerlig information, men även denna fråga bör hanteras kommuncentralt för att 

säkerställa att samma och rätt information nås ut i alla led på ett likvärdigt sätt. Om varje 

stadsdel hanterar denna fråga separat riskerar vi att informationen ser olika ut. Vi ser 

heller inte att stadsdelsförvaltningarna kan ta ansvar för informationsinhämtning från 

privata utförare. Detta är ytterligare ett skäl till att samordningen av detta bör ske centralt 

så att sedan berörd nämnd kan få del av information som är jämförbar med andra 

nämnder. Poängteras bör ändå att denna information på inget sätt ska ersätta de rapporter 

som förvaltningen i dag ger nämnden löpande. 
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