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Innehållsförteckning 

§ 1 Förlängning av besöksstopp på särskilda boenden i 
Trosa kommun 

KS 2020/180 

§ 2 Krisledningsnämnden träder ur funktion  
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§ 1    Dnr KS 2020/180 
 

Besöksstopp på särskilda boenden i Trosa kommun 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar med anledning av den fortsatt ökande 
smittspridningen av covid-19: 

1. Förlängt besöksstopp på särskilda boenden i Trosa kommun från 15 januari 
till 8 februari 2021. 

2. Undantag från besöksstoppet kan medges av enhetschef vid berört särskilt 
boende i undantagsfall, i smittsäker miljö. 

 
___________ 
 
Ärendet 
Krisledningsnämnden införde den 30 november 2020 förlängt besöksstopp på de tre 
särskilda boendena Häradsgården, Trosagården och Ängsgården i Trosa kommun till 
den 14 januari 2021 med anledning av covid-19. Läget bedöms som fortsatt mycket 
allvarligt med en bred allmän smittspridning i samhället. Vaccinering av brukare och 
personal på kommunens särskilda boenden har påbörjats och första dosen av två 
har givits. För att dos två ska hinna ges och ett fullgott skydd byggas upp i kroppen 
behöver besöksstoppet förlängas till och med den 8 februari 2021. Därefter görs 
bedömningen att det inte längre kommer finnas behov av besöksstopp på 
kommunens särskilda boenden.  
 
Bakgrund 
Från oktober 2020 har smittspridningen av covid-19 i Trosa kommun ökat på ett 
bekymmersamt sätt och såväl personal som brukare inom äldreomsorgen har 
drabbats. De äldre som bor på särskilda boenden är en utsatt grupp som dels är 
äldre, dels ofta har en eller flera underliggande sjukdomar. Trosa kommun avråder 
bestämt från besök på våra särskilda boenden sedan den 2 november och den 12 
november infördes det besöksstopp på boendena. Ansiktsmasker används vid all 
vårdnära kontakt inom äldreomsorgen sedan 5 november. Folkhälsomyndigheten 
införde 5 november skärpta allmänna råd för Sörmland med anledning av det 
eskalerande antalet positiva tester i länet.  
 
 
Ärendets beredning 
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, 2021-01-12. 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgschef 
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§ 2     
 

Krisledningsnämnden träder ur funktion 

Beslut 
Krisledningsnämnden träder ur funktion. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Krisledningsnämnden anser att förutsättningar för dess verksamhet inte längre 
föreligger och därför ska träda ur funktion. 
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