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Svar på interpellation från Thore Wiberg (SD) angående de 
bedömningar och förslag till åtgärder som redovisas i 
Corononakommissionens delbetänkande 
 
Thore Wiberg (SD) har i en interpellation den 17 maj 2021 konstaterat att 
Coronakommissionen i sitt delbetänkande (SOU 2020:80) har framfört allvarlig 
kritik mot regeringens, myndigheters, regioners och kommuners hantering av 
covid-19-pandemin. Interpellanten undrar därmed om Täby kommun kommer att 
beakta, implementera och följa upp de bedömningar och förslag till åtgärder som 
redovisas i delbetänkandet.  
 
Coronakommissionens första delbetänkande rör smittspridningen inom 
äldreomsorgen. Kommissionen pekar här ut den allmänna samhällsspridningen 
av coronaviruset som den enskilt viktigaste orsaken till spridningen inom 
äldreomsorgen. Slutsatserna visar på strukturella brister och att äldreomsorgen 
var dåligt rustad för en pandemi. Det yttersta ansvaret för dessa brister läggs på 
regeringen och tidigare regeringar. 
 
Mycket har hänt sedan våren 2020. Kommuner och regioner är idag bättre 
förberedda på hur de ska hantera coronaviruset inom äldreomsorgen. Sjukvården 
har också bättre kunskap nu om hur de ska hantera personer som insjuknat i 
covid-19. Möjligheten till testning och smittspårning är bättre, liksom den viktiga 
samverkan mellan kommunerna, regionerna och regionernas smittskydd. 
 
Vad gäller läkarmedverkan i äldreomsorgen har stora steg tagits på många håll 
för att höja den medicinska kompetensen. SKR har även lagt fram förslag om 
avtalssamverkan mellan kommuner och regioner, något som skulle kunna öppna 
möjligheter för lokalt anpassade lösningar som kan stärka läkarkompetensen i 
särskilda boenden och inom hemtjänsten. 
 
Under hela våren 2020 följde Täby kommun alla rekommendationer från 
ansvariga myndigheter. Ny kunskap om covid-19 kommer ständigt. Denna 
kunskap omsätts omgående till nya riktlinjer och rekommendationer från 
myndigheterna som Täby kommun målmedvetet uppdaterar och följer. Förslag 
som förs fram i statliga utredningar omsätts ofta till ny lagstiftning och då kommer 
Täby kommun bli skyldig att följa även dessa bestämmelser 
 
 
 
 
 
Thomas Nilsonne (M) 


	Logga
	DatumBrev
	DokumentTyp
	RevDatumTextBrev
	Datum
	DiarieNr
	RevDatumText
	RevDatum
	DiarieNr2
	MNamn
	PNamnRad1
	Avdelning
	Enhet
	MPostAdress
	PNamn
	PNamnRad2
	MNamnTjut
	MLand
	Svar på interpellation från Thore Wiberg (SD) angående de bedömningar och förslag till åtgärder som redovisas i Corononakommissionens delbetänkande
	ArendeMening

