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Yrkande SD - angående säkerställa trygghet, minskad 
smittspridning samt skapa en god folkhälsa enligt det kommunala 
uppdraget bland medarbetare och befolkning i staden. 
 

1. Nämnden hemställer till Kommunstyrelsen att uppmuntra våra göteborgare att 
bära munskydd. 
 

2. Nämnden hemställer till Kommunstyrelsen att skyndsamt ge stadens 
medarbetare inom vård och omsorg god tillgång till munskydd och annan 
väsentlig skyddsutrustning. 

 
Stadsdelarna har ett befolkningsansvar vilket inbegriper ett särskilt ansvar för 
folkhälsan. Vi har ett ansvar i att försöka bidra till att minska smittspridningen och 
lidandet av Covid19. Stadsdelsnämnden bör därför hemställa till Kommunstyrelsen 
att stadens invånare uppmuntras att bära någon form av munskydd när man rör sig 
ute i folkmängder. I brist på munskydd kan staden rekommendera användandet av 
andra föremål såsom masker av tyg, vilket kan förhindra överföring av viruset via 
droppsmitta. 
 
Utöver befolkningsansvaret så har stadsdelarna även ett arbetsgivaransvar. Vi måste 
säkerställa trygghet i arbetet, samt när medarbetare åker till och från sin arbetsplats. 
Det finns en betydande efterfrågan hos våra medarbetare i staden att få använda 
munskydd inom ramen för deras arbetsuppgifter. Idag går tyvärr många av våra 
medarbetare till sitt arbete med rädsla för att bli smittade av CoVid-19. Många känner 
att staden inte gör tillräckligt för att skydda dem medan de är på arbetet. Medarbetare 
som arbetar inom vård och omsorg är inte bara rädda för att bli smittade utan även 
för att smitta andra som är i riskgrupp för allvarligt insjuknande i CoVid-19. Staden 
har gått ut med att man ska gå till jobbet så länge man inte har symptom, även om du 
har en närstående som insjuknat. Av denna anledning och med hänvisning till vårt 
arbetsgivaransvar så bör vi hemställa till Kommunstyrelsen att skyndsamt säkerställa 
att stadens medarbetare i vård och omsorg får tillgång till munskydd. 
 
Vi är medvetna om att synen på vilken personlig skyddsutrustning som krävs 
varierar, bland annat med fokus på munskydd och andningsmask. Fackförbundet 
Kommunal har uttalat att alla deras medlemmar som arbetar på äldreboenden och i 
hemtjänsten ska ha andningsmask av FFP2 eller FFP3 standard i allt patientnära 
arbete där patienten/brukaren har en misstänkt eller bekräftad CoVid-19. 
Av dessa anledningar vill vi hemställa till Kommunstyrelsen att skyndsamt säkerställa 
att stadens medarbetare får tillgång till munskydd. 
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