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Skrivelse om riktade inspektioner i hemtjänsten
Dnr 1.6-337/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på skrivelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-10.
Lisa Ahlstrand med flera (S) har lämnat en skrivelse till
äldrenämnden. I skrivelsen framförs en oro för de brister i
användning av arbetskläder inom hemtjänsten som har
framkommit i samband med coronapandemin. Skribenterna
föreslår en inspektion av hemtjänstutförarnas följsamhet till
regelverket om arbetskläder och tvätten av dessa.
Äldreförvaltningen har under våren 2020 genomfört
granskningar av användning av arbetskläder hos stadens
samtliga hemtjänstutförare. Resultatet av granskningarna visar
att i över hälften av de granskade utförarna bar de allra flesta av
personalen en korrekt uppsättning av arbetskläder medan i en
tredjedel användes arbetskläder endast delvis. Många
verksamheter hade införskaffat eller kompletterat arbetskläder i
samband med pandemins utbrott. I över två tredjedelar av de
granskade utförarna tvättades arbetskläderna av utföraren enligt
personalen och i en knapp tredjedel angav personalen att de
själva tvättade sina arbetskläder hemma. Det fanns ingen
skillnad i resultatet mellan privata och kommunala utförare.
Resultatet har delgivits till respektive ansvariga chefer och
diskuterats på möten mellan äldreförvaltningen, utförare och
avdelningschefer för äldreomsorg. Äldreförvaltningen kommer
att följa upp granskningen av arbetskläder under hösten 2020.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.
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§ 10. Skrivelse om vilka åtgärder har eller planerar
äldrenämndens förvaltning göra för att utreda de faktiska
omständigheterna kring smittspridningen av
coronaviruset, covid-19
Dnr 1.6-370/2020

Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på skrivelsen.
Ärendet
Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat 2020-08-25.
Leif Söderström (SD) har i en skrivelse till äldrenämnden
framfört att för äldreomsorgens framtida trovärdighet och de
avlidnas anhörigas skull är det viktigt att de faktiska
omständigheterna kring smittspridningen och dess orsaker
klarläggs.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt de
erfarenheter och kunskap som utvecklats sedan starten av
coronapandemin. Den handlingsplan som upprättades av
äldreförvaltningen i samarbete med stadens medicinskt
ansvariga sjuksköterskor (MAS) och som bedömdes som
prioriterade utvecklingsområden i staden överensstämmer med
SKR:s sammanställning av de erfarenheter och kunskap som
utvecklats sedan starten av coronapandemin.
Äldreförvaltningen redovisar bland annat regelbundet
lägesrapporter för hemtjänsten och särskilda boendeformer
gällande smittspridningen av covid-19 som fortsätter att
minska. Därutöver utförs smittspårning av
verksamhetsansvariga i aktuella fall i samverkan med
smittskyddsteam och behandlande läkare för att analysera
smittvägar och vidta eventuella åtgärder.
Förslag till beslut
Ordföranden Erik Slottner (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

