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Yrkande angående stadens organisation inom 
hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i 
samband med coronaviruset. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att särskilda team upprättas inom 
hemtjänsten som arbetar hos brukare med konstaterad covid-19 smitta.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att kohortvård bedrivs på de vård – 
och omsorgsboenden där det finns covid-19 smitta.    

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag till 
åtgärder, och även sådan som behöver tas i kommunfullmäktige eller i andra 
nämnder.  

Yrkandet  
Coronaepidemin sätter stor press på stadens äldreomsorg. Under rådande omständigheter 
är det av yttersta vikt att skydda både brukare och medarbetare från att bli smittade. 
Handlingsplaner och riktlinjer har implementerats i verksamheten och det finns hos 
personalen sedan tidigare stor erfarenhet att hantera och begränsa smittspridning, men 
även hur staden väljer att organisera verksamheten kan vara avgörande för att begränsa 
smittspridningen bland våra äldre. 

Både brukare och medarbetare skulle gynnas av att särskilda, stadengemensamma eller 
områdesvisa, team upprättas för att arbeta hos brukare som har konstaterad covid-19 
smitta. Teamen ska arbeta som ”spjutspetsar” inom hemtjänsten med fokus på äldre 
drabbade av Covid-19. På så sätt begränsas antalet medarbetare som går till och är i 
kontakt med de som är drabbade vilket skapar trygghet både för brukare och medarbetare. 
Teamen ska inte åka kollektivt, utan ha tillgång till bilar utrustade med adekvat 
skyddsutrustning och möjlighet till handtvätt. Stadsledningskontoret ska även överväga 
möjligheten att skapa förutsättningar för samtliga team att  ta sig till och från arbetet, utan 
att behöva använda kollektivtrafiken. Teamen ska få särskild utbildning i smittskydd och 
i att hantera smittskyddsutrustning. Tillgången till smittskyddsutrustning ska styras till 
teamen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samverkan med hemsjukvården är 
väsentligt. 

Detta sätt att organisera arbetet inom hemtjänsten har redan implementerats ibland annat 
Södertälje med gott resultat. Att ingå i den här typen av team kan även vara en möjlighet 
till vidareutveckling för den enskilda medarbetaren inom hemtjänsten. Det är viktigt att 
arbetsgivaren snabbt går ut med rekrytering som bygger på frivillighet. 
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Vad gäller vård- och omsorgsboenden så är smittorisken ännu mer påtaglig. Den situation 
som uppstått i Stockholm med smitta på många äldreboenden måste vi göra allt för att 
förhindra. En organisation som effektivt skyddar både de boende och medarbetare måste 
snabbt på plats.  Vi vill därför ge stadsledningskontoret i uppdrag att säkerställa att det 
bedrivs kohortvård och omsorg på samtliga boenden där det finns misstänkt och 
konstaterat smittade. Specifik personal ska arbeta endast med denna grupp.  
 
Det är viktigt att även övriga metoder som kan minska smittspridning implementeras 
inom äldreomsorgen i det läge vi befinner oss i. För att ytterligare minska smittorisken av 
covid-19 och skydda våra äldre samt medarbetare får stadsledningskontoret även i 
uppdrag att säkerställa att övriga åtgärder som kan minska smittan inom äldreomsorgen 
skyndsamt genomförs.  
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