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Skrivelse om besöksförbudet på äldreboenden
Svar på skrivelse från Berit Marklund Beijer m.fl. (S) och
Jaime Barrios m.fl. (V)
Förslag till beslut
Östermalms stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Sammanfattning
Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) har i en
skrivelse föreslagit att stadsdelsförvaltningen ska redovisa hur
arbetet med besök på Rio vård- och omsorgsboende hanteras efter
att det nationella besöksförbudet hävts 1 oktober.
Förvaltningen redogör i sitt tjänsteutlåtande för att lokala rutiner för
besök på Rio vård- och omsorgsboende har tagits fram utgående
från myndigheternas rekommendationer och checklistor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom äldreomsorgsavdelningen.
Stadsdelsnämndens pensionärsråd har tagit del av ärendet vid sitt
sammanträde 5 oktober.
Ärendet
I samband med stadsdelsnämndens sammanträde 24 september
inkom Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V)
med en skrivelse om besöksförbud på äldreboenden.
I skrivelsen framförs att det när det nationella besöksförbudet på
äldreboenden hävts från och med 1 oktober finns fortsatt risk för att
smitta kan komma in i verksamheten.
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Skribenterna menar att det därför är nödvändigt att äldreomsorgen
planerar för säkra besök på Rio vård- och omsorgsboende och
föreslår att stadsdelsförvaltningen ska redovisa hur arbetet
genomförs.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2020/740
Sida 2 (2)

Synpunkter och förslag
Förvaltningen är medveten om att det kvarstår risk att smitta kan
komma in i verksamheten eftersom pandemin fortfarande pågår.
Verksamheten har förberett och planerat för hur besök inomhus ska
kunna genomföras så säkert som möjligt och har tagit fram tydliga
lokala rutiner.
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och stadens äldreförvaltning
har tagit fram rekommendationer och checklistor inför att
besöksförbudet hävs och dessa har legat till grund för de lokala
rutinerna.
De lokala rutinerna har gåtts igenom med medarbetarna, skickats till
anhöriga och närstående och satts upp väl synligt i verksamheten.
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