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Yttrande angående – SD yrkande om att 
inventera stadens skyddsrum för att se vilken 
skyddsutrustning som finns och som kan 
användas inom vården vid behandling av 
coronapatienter 
 

Under rådande omständigheter är det av extra stor vikt att förvaltningarna på en operativ 
mycket verksamhetsnära nivå ges såväl utrymmet som förtroendet att i sin profession 
vidta nödvändiga åtgärder för att hantera de utmaningar och effekter som uppstår på 
grund coronaviruset. I staden pågår nu ett omfattande arbete för att säkra upp tillgången 
på nödvändig skyddsutrustning. Kommunstyrelsen har därutöver skapat regelbundna 
informations- och kontaktytor med stadsledningskontoret och den centrala 
krisledningsgrupp för Covid-19 som möjliggör att tankar och idéer av den karaktär som 
Sverigedemokraterna tar upp i sitt yrkande kan lyftas och säkerställas. Detta forum bidrar 
på så sätt med klargörande som skapar förutsättningar för Kommunstyrelsen att i större 
utsträckning fokusera på de frågor som kräver snabb och effektiv politisk styrning.  
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Yrkande – inventera stadens skyddsrum för att se vilken 
skyddsutrustning som finns och som kan användas inom 
vården vid behandling av coronapatienter. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt inventera vilken 
skyddsutrustning som finns i stadens skyddsrum och som kan brukas inom 
vården vid behandling av coronapatienter. 

Yrkandet 
Allt fler larm och varningssignaler kommer från vården från olika delar av landet 
om att det råder brist på eller i värsta fall är helt slut på skyddsutrustning. 
Exempel finns där OH-plast används för att bygga ”hemmagjord” 
skyddsutrustning. 

Sverigedemokraterna yrkar därför på att Stadsledningskontoret skall få i uppdrag 
att skyndsamt inventera stadens skyddsrum för att se över vilken 
skyddsutrustning som finns och som kan brukas inom vården vid behandling av 
coronapatienter. Även om vi i Göteborg inte har behov av dessa kan det finnas 
andra kommuner eller regioner som lider brist på utrustning. 
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