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Omsorg

Beslut om insatsen växelvård
Bakgrund till beslutet att inte fatta nya beslut rörande insatsen växelvård är att
regeringen har infört besöksförbud till Sveriges alla äldreboenden samt
Folkhälsomyndighetens uppmaningar att människor med symtom, även milda, att
begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion är
luftvägssymtom, feber, hosta, snuva eller huvudvärk. Alla med symtom, även
lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Växelvård innebär att personer som bor i ordinärt boende under period av två
veckor flyttar in på särskilt boende och sedan flyttar tillbaka till sitt ordinära
boende.
Växelvård bedöms som riskfylld, då målgruppen på särskilt boende samt den
enskilde med växelvård ingår i riskgruppen som behöver skyddas. Genom att under
en period upp till sex veckor stoppa beslut på växelvård, minskar risken att
personer som bor i ordinärt boende för med sig smitta in på särkskilt boende eller
blir smittade.
Biståndshandläggare som tar emot ansökningar om växelvård informerar om
beslutet samt bakgrunden till beslutet. Biståndhandläggaren ska även informera sig
om den enskildes och närståendes situation och vid behov bedöma om andra
insatser kan vara lämpliga.
Kommunstyrelsens ordförande har den 25 mars 2020 fattat ett beslut om att uppdra
åt kommundirektören att fatta nödvändiga beslut för verksamheterna i Nora
kommun utifrån händelseutvecklingen av covid-19 (KS2020-176). Beslut av
kommundirektören ska först kommuniceras med kommunal- och oppositionsråd.
Beslut ska delges kommunstyrelsen vid dess nästa sammanträde.

Beslut

Kommundirektören beslutar
-

Att från och med den 6 april 2020 och som längst sex veckor framåt stoppa
möjligheten att fatta beslut om växelvård.
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-

Socialchef, tillsammans med MAS, kan besluta om att häva beslutet i
förtid om bedömningen är att det återigen är lämpligt att fatta beslut om
växelvård.

Isabell Landström
Kommundirektör
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