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Ordförandebeslut – Åtgärder relaterade till  
Coronapandemin 
 
Folkhälsomyndighetens långtgående rekommendationer för Västra Götaland innebär att 
Göteborg, befinner sig i pandemins andra våg. Läget är akut vi behöver göra allt som står 
i vår makt för att minska smittspridning, rädda liv och minska trycket på sjukvården. För 
att göra det finns ett antal nödvändiga åtgärder som är brådskande att få till stånd och som 
ligger till grund för detta ordförandebeslut. Åtgärderna är av den karaktär att det inte går 
att invänta ordinarie nämndmöte för beslut och ordinarie politisk hantering. Detta 
ordförandebeslut är även förankrat med 1:e vice och 2:e vice ordförande samt har en bred 
politisk förankring i kommunstyrelsen. 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson beslutar att Stadsledningskontoret får 

följande uppdrag: 
a) Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt säkerställa att all personal inom 
äldreomsorgen och funktionsstöd på frivillig basis erbjuds avgiftsfri testning av 
covid-19 och testning för antikroppar mot covid-19, men smittspårningsarbetet inom 
äldreomsorgen måste dock prioriteras. 
b) Stadsledningskontoret får i uppdrag att förstärka rutinerna så att verksamheterna 
inom hemtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården aktivt deltar i 
smittspårningsarbetet tillsammans med regionen vid upptäckt av smitta för att snabbt 
kunna ringa in var smitta finns och förhindra fortsatt spridning. 
c) Stadsledningskontoret får i uppdrag att ombesörja att arbetet med att förmedla 
information om gällande restriktioner och annan pandemirelaterad information, på de 
vanligaste språken, till stadens invånare. Ett särskild fokus på unga ska säkerställas. 
d) Stadsledningskontoret får i uppdrag att säkerställa att intern information relaterat 
till pandemin och fattade beslut kopplad till den når ut till samtliga anställda i 
respektive organisation.  
e) Stadsledningskontoret får i uppdrag att underlätta för anställda att jobba hemifrån 
med god arbetsmiljö, exempelvis genom utlåning eller inhyrning av möbler och 
nödvändiga tekniska hjälpmedel. 

2. Beslutet anmäls på nästkommande sammanträde 2020-11-25 för Kommunstyrelsen.  
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