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Yrkande angående – Smittspridning inom 
äldreomsorgen  

Förslag till beslut 
I Stadsdelsnämnden: 

1.  Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram underlag kring hur 

smittspridningen inom äldreomsorgen kunnat leda till så höga dödstal i vissa delar 

av äldreomsorgen och på vissa boenden. I underlaget vill vi att förvaltningen svarar 

på vilka åtgärder som varit särskilt effektiva mot smittspridningen eller vad som 

behövt åtgärdas. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ge fullständig information gällande antalet smittade, 

misstänkt smittade samt avlidna av misstänkt eller bekräftad covid-19 på stadens 

äldreboenden samt inom hemtjänst till stadsdelsnämnden en gång varannan vecka. 

Informationen ska också inkludera samtliga externa utförare av äldreomsorg. 

Informationen kan om så bedöms nödvändigt ges inom nämndens rutiner för  

sekretessbelagd information. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att följa upp de utbildningsinsatser som skett inom basal 

hygien och användandet av skyddsutrustning samt genomföra nödvändiga 

kompletterande åtgärder. 

Yrkandet 
Coronakrisen har visat att gruppen äldre löper stora risker för liv och hälsa då de smittas 

av Covid-19. Via media, hälso- och sjukvårdspersonal samt i kontakt med personal och 

anhöriga har framkommit en högst bristfällig förmåga att vidta adekvata 

smittskyddsåtgärder. Det utsätter inte bara de äldre för livsfara utan också vår personal. 

Det är oacceptabelt.  

Stadsdelen måste göra sitt allra yttersta för att skydda de mest sköra och svaga äldre. För 

att stärka smittskyddsarbetet långsiktigt behöver åtgärder vidtas så snart som möjligt för 

att minimera bristerna och höja kvalitén. Situationen med COVID19 kommer att pågå 

under lång tid och det är dags att säkerställa att fler utbrott inte uppstår i stadsdelens 

verksamheter.  

Under våren har stadsdelsnämnden fått bristande information om hur det ser ut med 

dödstal i stadsdelens verksamheter inom äldreomsorgen. Det saknas information som 

möjliggör att stadsdelsnämnden kan ta ansvar. Situationen är ny så det är i sig inte 

förvånande och vi behöver arbeta med ständiga förbättringar av informationskvaliteten.. 

För att kunna fatta nödvändiga politiska beslut kan det inte vara meningen att nämndens 

ledamöter ska få information om konsekvenserna av smittans  spridning via medias 

granskningar. 
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