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Yrkande angående – Yrkande från V och MP 
angående smittspridning inom äldreomsorgen 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt utreda hur 
smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till höga dödstal i vissa 
stadsdelar och på vissa boenden.  
 

• Utredningen ska presentera förslag på aktiva kommunikativa 
åtgärder vid eventuell språkförbistring till vårdgivare i 
äldreomsorgen. Insatser på hemspråk ska ske både verbalt, i skrift 
och med tydliga visuella demonstrationer för att smittspridningen 
inom äldreomsorgen ska minska  
 

• Utredningen ska presentera förslag på aktiva åtgärder vid 
språkförbistring även till invånarna i de särskilt utsatta 
stadsdelarna. Kommunikativa insatser på hemspråk ska ske både 
verbalt, i skrift och med tydliga visuella demonstrationer på 
offentliga platser, för att smittspridningen ska undvikas så långt det 
är möjligt i särskilt utsatta områden. 
 

• Utredningen och informationen ska ske och föras ut i samverkan 
mellan kommunen och ansvarig primärvård. 
 

2. Vårdgivare inom äldreomsorgen i Göteborgs stad uppmanas kombinera 
visir med godkända munskydd för att skydda de äldre mot droppsmitta 
och för att ge personalen en ökad trygghet. 
 

3. All personal inom kommunens vård och omsorg ska erbjudas tester av 
covid-19. 
 

4. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ge fullständig information gällande 
antalet smittade, misstänkt smittade samt avlidna av misstänkt eller 
bekräftad covid-19 på stadens äldreboenden samt hemtjänst till 
kommunstyrelsen en gång varannan vecka. Informationen ska inkludera 
de externa utförarna av äldreomsorg. 
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Yrkandet 
Kategorin ”äldre” äldre löper stor risk för sina liv och sin hälsa om de smittas av 
covid-19. Via media, hälso- och sjukvårdspersonal samt i kontakt med personal 
och anhöriga uppdagas en högst bristfällig förmåga att vidta adekvata 
smittskyddsåtgärder.   

När sjukvårdspersonal kommer för att testa de äldre har de full skyddsmundering. 
Enhetschefer säger till personalen på avdelningarna att de ska jobba på som 
vanligt. Utan vare sig munskydd eller visir. 

Vårdgivare berättar i GP om arbetssituationen1: ”Ni får absolut inte använda 
munskydd, ni får absolut inte använda något sådant alls. Ni får inte skrämma de 
gamla, ni får låtsas att det är magsjuka och jobba som om det är magsjuka.”  

- Detta utsätter inte bara stadens äldre för livsfara utan också stadens personal. 
Det är helt oacceptabelt.   

Göteborgs stad ska skydda de mest utsatta och våra äldre. Göteborgs stad 
måste också värna tryggheten för de som ger vård. För att stärka 
smittskyddsarbetet långsiktigt måste åtgärder vidtas så snart som möjligt för att 
minimera brister och höja kvalitén. Möjligheter till tester för all vårdpersonal ska 
tillgodoses, samt munskydd för all vårdpersonal för att säkerställa att fler kraftiga 
utbrott inte uppstår i stadens verksamheter.  

De stora skillnaderna i hur smittan spridits i olika stadsdelar måste ifrågasättas. 

För att kunna fatta nödvändiga politiska beslut ska kommunstyrelsens ledamöter 
regelbundet få detaljerad information om hur stor spridning smittan har fått i våra 
stadsdelar.  

 

 

 

 

 
1 https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/minst-35-döda-på-två-äldreboenden-i-östra-göteborg-
1.28075531  

https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/minst-35-d%C3%B6da-p%C3%A5-tv%C3%A5-%C3%A4ldreboenden-i-%C3%B6stra-g%C3%B6teborg-1.28075531
https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/minst-35-d%C3%B6da-p%C3%A5-tv%C3%A5-%C3%A4ldreboenden-i-%C3%B6stra-g%C3%B6teborg-1.28075531
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Yrkande angående –Smittspridning inom 
äldreomsorgen. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt tillsätta en utredning som ska 
utreda hur smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal på 
vissa boenden. Utredningen, som ska utföras av extern part och innehålla 
smittskyddskompetens, ska även förslå åtgärder för minskad smittspridning framgent 
och lyfta goda exempel. Utredningen ska ske i samverkan med kommun och ansvarig 
primärvård och presenteras för kommunstyrelsen senast 30 september 2020.  
 

2. Finansiering av utredningen sker genom att ianspråkta det kommuncentralt avsatta 
medlen för Coronarelaterade åtgärder.  

3. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ge fullständig tillgänglig information gällande 
situationen på stadens äldreboenden samt hemtjänst till kommunstyrelsen en gång 
varannan vecka. Informationen ska innehålla uppgifter och indikatorer såsom 
sjukskrivningstal, antalet smittade, misstänkt smittade samt antal avlidna i jämförelse 
med tidigare år. Informationen ska också inkludera samtliga externa utförare av 
äldreomsorg 

 

Yrkandet 
Göteborgs stad måste göra sitt allra yttersta för att skydda de mest sköra och äldre. 
Situationen med COVID19 kommer inte försvinna och det är viktigt att säkerställa att fler 
kraftiga utbrott inte uppstår i stadens verksamheter. För det krävs en utredning där arbetet 
utvärderas och de stora skillnaderna i smittspridning i staden granskas.  

Det har saknats information om smittspridningen på Göteborgs äldreboenden som har 
försvårat Kommunstyrelsens ansvar för övergripande samordning i krisen. Även om 
informationen succesivt blivit bättre är det viktigt att säkerställa att Kommunstyrelsen får 
adekvat och transparent information som möjliggör att ett sådant ansvar kan tas.  

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
Särskilt yttrande 
20-05-29 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Socialdemokraterna) 
(Kristdemokraterna) 
Nytt Ärende 
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