PM Rotel VII (Dnr KS 2020/1163)

Anmälan om svar på remiss av Socialstyrelsens förslag
till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer
för äldre under covid-19-pandemin
Remiss från Socialstyrelsen
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Erik Slottner anför följande.
Ärendet
I Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre
under covid-19-pandemin förskrivs att det är verksamhetsansvarig som ska fastställa
rutiner för hur man kan arbeta i boendet för att följa rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.
Om det finns olika behov hos de som bor i boendet ska den verksamhetsansvarige
bedöma om hänsyn behöver tas till det vid utarbetandet av rutinerna. Rutinerna ska
fortlöpande ses över och vid behov ändras så att de överensstämmer med
föreskrifterna och de allmänna råden samt andra rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren.
Som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser ska det göras en
bedömning av vilka risker besök i boendet kan medföra och vilka åtgärder som
behöver vidtas för att begränsa risken för smittspridning vid besök.
Vidare lyfter föreskrifterna fram att personal ska ha tillgång till stöd från
arbetsledande funktion om det vid besök uppstår svåra situationer vid besök.
Verksamhetsansvarig ska fortlöpande säkerställa att personalen har kännedom om
och förmåga att i det praktiska arbetet tillämpa rutiner för att hindra smittspridning
vid besök. Verksamhetsansvarig ska se till att boende och anhöriga får information
om föreskrifter och allmänna råd och/eller rekommendationer från
smittskyddsläkare.
Slutligen föreskriver förslaget att verksamhetsansvarig ska tillse att det är möjligt
för besökare att hålla god handhygien vid besök genom att verksamheten
tillhandahåller möjligheter till handtvätt med tvål och vatten eller handdesinfektion.
På grund av kort remisstid har stadsledningskontorets tjänsteutlåtande skickats in
som svar på remissen.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.

Stockholm den 7 oktober 2020
ERIK SLOTTNER
Bilagor
1. Föreskrift
2. Konsekvensutredning
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård och Jan Valeskog (båda
S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
På grund av den pågående coronapandemin har det rått besöksförbud på landets
äldreboenden, något som upphörde den 1 oktober. Att besöksförbudet nu har upphävts
betyder dock inte att stadens äldreboenden kommer att klara sig utan fortsatta åtgärder för att
möjliggöra säkra besök, i synnerhet som vi nu åter ser en ökning av antal smittade.
Vi instämmer med stadsledningskontoret att Socialstyrelsens förslag till föreskrifter
därmed ger bra vägledning och samtidigt utrymme för nödvändiga lokala och individuella
anpassningar. Stockholms stad har många olika utförare i såväl kommunal regi som
upphandlad enligt LOU eller enligt LOV. Även regionens läkarinsatser består av ett stort
antal olika utförare i ett vårdvalsystem. Mängden av utförare har inneburit svåra utmaningar
vad gäller samordning av insatser och åtgärder. Region Stockholm är vidare den region som
varit mest drabbad av pandemin, samt även den region som haft de största utmaningarna inom
äldreomsorgen. Det innebär att ’utrymmet för lokala och individuella anpassningar’ fortsatt
ställer höga krav på stadens samordning och uppföljning av de särskilda boendenas åtgärder.
På många äldreboenden har de äldre kunnat träffa sina anhöriga utomhus under
sommaren. Nu när hösten kommit och pandemin fortfarande pågår är det viktigt att staden ser
till att det finns resurser och framförhållning på alla äldreboenden för att kunna vidta åtgärder
så som Socialstyrelsen föreskriver.
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Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga
(alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre
under covid-19-pandemin förskrivs att det är verksamhetsansvarig som ska fastställa
rutiner för hur man kan arbeta i boendet för att följa rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.
Om det finns olika behov hos de som bor i boendet ska den verksamhetsansvarige
bedöma om hänsyn behöver tas till det vid utarbetandet av rutinerna. Rutinerna ska
fortlöpande ses över och vid behov ändras så att de överensstämmer med
föreskrifterna och de allmänna råden samt andra rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren.
Som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser ska det göras en
bedömning av vilka risker besök i boendet kan medföra och vilka åtgärder som
behöver vidtas för att begränsa risken för smittspridning vid besök.
Vidare lyfter föreskrifterna fram att personal ska ha tillgång till stöd från
arbetsledande funktion om det vid besök uppstår svåra situationer vid besök.
Verksamhetsansvarig ska fortlöpande säkerställa att personalen har kännedom om
och förmåga att i det praktiska arbetet tillämpa rutiner för att hindra smittspridning
vid besök. Verksamhetsansvarig ska se till att boende och anhöriga får information
om föreskrifter och allmänna råd och/eller rekommendationer från
smittskyddsläkare.
Slutligen föreskriver förslaget att verksamhetsansvarig ska tillse att det är möjligt
för besökare att hålla god handhygien vid besök genom att verksamheten
tillhandahåller möjligheter till handtvätt med tvål och vatten eller handdesinfektion.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stockholms stad har påverkats och påverkas fortfarande i hög grad av Covid-19. Att förhindra
smittspridningen inom särskilda boenden för äldre har varit ett prioriterat arbete i staden och
kommer även fortsatt att vara det.
Stadsledningskontoret ser positivt på socialstyrelsens förslag till föreskrifter om besök i
särskilda boendeformer för äldre under covid-19 pandemin. Föreskrifter från nationella
expertmyndigheter är en viktig del i arbetet med att avgöra vilka åtgärder som är mest
effektiva för att bekämpa smittspridningen. Föreslagna föreskrifter ger utrymme för
nödvändiga lokala och individuella anpassningar.
Tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för säkra besök bedöms
föreskrifterna vara ett stöd i arbetet för att kunna ta emot besök i särskilda boenden för äldre
från och med den 1 oktober.
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Stadsledningskontoret föreslår att remissen om föreskrifter om besök i särskilda
boendeformer för äldre under covid-19-pandemin anses besvarad med hänvisning till vad som
sägs i stadsledningskontoret tjänsteutlåtande.
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