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Begäran om besöksförbud vid särskilda boenden i 
Danderyds kommun; tillfälligt och enligt föreskrifter 

 

Beslut 

A. 

Socialnämnden avger följande yttrande till länsstyrelsen över förslag till 

föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. 

Socialnämnden hemställer att länsstyrelsen i sitt yttrande till 

Folkhälsomyndigheten över remiss av ”Föreskrifter och allmänna råd om 

tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att 

förhindra spridningen av sjukdomen covid-19” ska anföra att besöksförbud 

behövs vid särskilda boenden för äldre i Danderyds kommun. 

Kommunen har i övrigt inga synpunkter på den föreslagna föreskriften. 

 

B. 

Socialnämnden avger följande yttrande till Sveriges Kommuner och 

Regioner över förslag om att Folkhälsomyndigheten beslutar om tillfälligt 

besöksförbud i avvaktan på föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. 

Danderyds kommun hemställer att Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut 

om tillfälligt besöksförbud vid särskilda boenden i Danderyds kommun.  

 

C. 

Danderyds kommun hemställer, oavsett grund för besluten, att besöksförbud 

ska råda som minst till och med den 15 januari 2021. 

--- 

Dessa beslut fattas av socialnämndens ordförande med stöd av 6 kap. 39 § 

kommunallagen och punkten G.1.3 i socialnämndens delegationsordning. 
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Skäl för beslutet 

Danderyds kommun har genom länsstyrelsen i Stockholms län fått möjlighet 

att yttra sig över Folkhälsomyndighetens remiss av Föreskrifter och all-

männa råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för 

äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.  

Kommunen har också fått en förfrågan från Sveriges Kommuner och 

Regioner om kommunen önskar ett tillfälligt besöksförbud i avvaktan på 

beslut om ovan nämnda föreskrifter. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamheterna förordar att 

det ska råda besöksförbud vid de särskilda boendena i Danderyds kommun. 

Det finns en stark oro för att den starka avrådan som nu gäller inte ska vara 

tillräckligt för att minimera besöken nu under advent, jul, nyår och den 

första tiden i januari 2021. Det behövs således såväl ett tillfälligt beslut i 

avvaktan på ett beslut om föreskrifter som ett förbud utfärdat genom 

föreskrifter. 

Socialnämnden bedömer att kommunen har vidtagit de åtgärder som Folk-

hälsomyndigheten avser att utfärda som allmänna råd och som ska föregås 

av ett av Folkhälsomyndigheten fattat besöksförbud: 

1. Tillämpa och följa basala hygienrutiner 

2. Organisera personalen på ett ur smittskyddsperspektiv säkert sätt  

3. Genomföra tester av covid-19 på personal och de personer som bor 

på särskilda boenden, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekom-

mendationer  

4. Separera personer med symtom på covid-19 från övriga personer på 

boendet och att vårda dem med särskilt avdelad personal 

5. Säkerställa att det särskilda boendet har tillräcklig tillgång till medi-

cinsk kompetens 

6. Ha en god samverkan mellan region och kommun. 

7. Genom egenkontroll säkra kvaliteten av verksamhetens smittföre-

byggande arbete. 

Socialnämnden hemställer därför att länsstyrelsen ska begära att Folkhälso-

myndigheten fattar beslut om besöksförbud vid särskilda boenden i Dande-

ryds kommun. 

Detta beslut fattas av socialnämndens ordförande med stöd av 6 kap. 39 § 

kommunallagen och punkten G.1.3 i socialnämndens delegationsordning. 

Socialnämndens nästkommande sammanträde kan inte avvaktas då remissen 

av föreskrifterna inkom till kommunen strax före klockan 11 idag och 
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yttrande ska avges senast klockan 10 den 3 december. Förfrågan från 

Sveriges Kommuner och Regioner om ett tillfälligt förbud inkom igår vid 

20-tiden och yttrande ska aves senast klockan 17 idag. 

 

 

Carina Erlandsson 

Socialnämndens ordförande  
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