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Dnr ÄN 2020/73

§ 11

Beslut om upphävande av avrådan från
besök från vård- och omsorgsboendena

Sammanfattning

Med anledning av att regeringens besöksförbud upphörde att gälla
den 1 oktober 2020 fattade äldrenämnden ett beslut den 13
november 2020 om en tillfällig avrådan från besök på vård och
omsorgsboende, ÄN 2020/73. Beslutet gällde fram till och med den
17 december 2020 och förlängdes sedan ytterligare till den 18
januari 2021, ÄN 2020/73.
Ett ordförandebeslut fattades den 18 januari 2021 om en tillfällig
avrådan från besök på Haninge kommuns vård- och
omsorgsboenden, ÄN 2020/73. Beslutet gäller fram till och med
den 17 februari 2021. Beslutet innebar en stark avrådan från besök
på Haninge kommuns vård- och omsorgsboenden. Beslutet var en
försiktighetsåtgärd eftersom de boende tillhör en riskgrupp för
Covid-19 och besök skulle därför ske restriktivt.
Verksamheterna har sedan den 7 januari 2021 påbörjat vaccinering
av boende vård- och omsorgsboenden och är klara med dos två den
3 februari 2021. Beslutet behöver med anledning av detta upphöra
då det inte längre finns skäl för en avrådan.
Regionen/vårdgivarguiden har gått ut med kommunikation om vad
som är viktigt inför besök på vård- och omsorgsboenden.
Verksamheterna kommer att kommunicera ut detta till närstående
för att göra besöken så säkra som möjligt.
Verksamheterna har rutiner som de följer för att göra besöken säkra
för de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden.
I och med detta beslut tillåts besök på Haninge kommuns vård- och
omsorgsboenden från och med den 18 februari 2021.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-02-09 – Beslut om upphävande av avrådan
från besök på vård- och omsorgsboenden
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Förslag till beslut

1. Äldrenämnden beslutar att upphäva avrådan från besök på
kommunens egna vård- och omsorgsboenden från och med 18
februari 2021.
Propositionsordning

Åsa Bååth (V) yrkar avslag på avrådan med instämmande av
Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-).
Ordförande Martin Strömvall (KD) föreslår ajournering i 10
minuter
Mötet återupptas
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag med
instämmande av Britt Lindberg (C) och Maria Levin (S).
Ordförande Martin Strömvall (KD) finner att det finns två förslag
till beslut:
Förvaltningens förslag mot avslagsyrkandet från Åsa Bååth (V)
med instämmande av Veronica Pagard Salem (M) och Eva
Karlsson (-).
Ordföranden ställer avslagsyrkandet från Åsa Bååth (V) med
instämmande av Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-)
under proposition bifall mot avslag och det avslås.
Ordföranden finner att äldrenämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden beslutar att upphäva avrådan från besök på
kommunens egna vård- och omsorgsboenden från och med 18
februari 2021.
Reservationer

Åsa Bååth (V), Veronica Pagard Salem (M) och Eva Karlsson (-)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Avdelningschef vård- och omsorgsboende och
HSL
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