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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående färdtjänst för att minska 
smittspridning bland personal inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård med 
anledning av Coronaviruset 

Yttrandet 
Det är viktigt att Göteborgs Stad begränsar smittspridningen. Att vår personal ska kunna 
ta sig tryggt mellan brukare utan att själva riskera att smittas är avgörande i det läge 
staden nu befinner sig i. Därför hemställer vi till Göteborg Leasing AB och 
Trafiknämnden att säkra tillgången på adekvata fordon oavsett om det är bil, cykel eller 
eventuellt andra färdmedel.    

Hur personalen tar sig till och från jobbet är dock förknippat med andra faktorer. Bland 
annat kan personalen i fall de får möjlighet att använda färdtjänst bli förmånsbeskattade. 
Göteborg möter nu vår tids största utmaning, i ett sådant läge är det helt centralt att sätta 
in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Förslaget från V och MP är lovvärt men i dagsläget inte 
aktuellt.  
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Yttrandet 
 
Redan för över två månader sedan lade Sverigedemokraterna det första 
yrkandet i kommunstyrelsen angående den annalkande Coronakrisen.  
I mars utökade vi yrkandet med 14 skarpa förslag samt ett samlings-
dokument med åtgärder vi förväntar oss de styrande tar till sig. 

Det är därför oerhört glädjande att flera partier i Göteborg besinnat sig och 
följer Sverigedemokraternas initiativ. Det är så här vi gör skillnad på riktigt. 

Att hindra och minska smittspridningen av Covid-19 är ett av våra absolut 
viktigaste uppdrag som politiker och medmänniskor. De som har behov av 
hemtjänst är en av våra grupper i riskzon och vi bör göra allt vi kan för att 
hindra smittan att nå dessa. Vår hemtjänstpersonal är också några av de 
viktigaste yrkesgrupperna vi har.  

Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik, 
och nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska i dessa fall kunna 
erbjudas låna kommunens leasingbilar för transport till och från arbete. 

Här är några ytterligare förslag som hjälper till att reducera smittrisken.  

• Samordna inköp av el-cyklar samt leasa bilar under kort tid för 
hemtjänstpersonal att nyttja i jobbet. 

• Avskaffa tillfälligt trängselskatten. 

Vi ser det även som mycket glädjande att Volvo ställer sina bilar till 
förfogande för att hjälpa sjukvården. 
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Yrkande angående färdtjänst för att minska 
smittspridning bland personal inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård med 
anledning av Coronaviruset 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsdelsnämnderna tillsammans med Trafiknämnden får i uppdrag att omgående 
erbjuda personal inom stadens äldreomsorg och hälso- och sjukvård möjlighet att 
använda färdtjänst till och från jobbet.  

2. Att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet.  

Yrkandet 
För att säkra en fungerande verksamhet inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården 
behöver vi minska smittspridningen bland personalen. Dessa yrkesgrupper utsätts inte 
bara för risk för smittspridning på sitt arbete, utan även på väg till och från jobbet. Många 
av våra anställda är helt beroende av kollektivtrafiken och kommer i nuläget inte kunna 
undvika dessa folksamlingar i tillräckligt hög grad för att minimera risken för smitta.  

Samtidigt används färdtjänsten mycket lite eftersom den är i huvudsak för riskgrupperna 
som nu reser så lite som möjligt. Det finns alltså goda förutsättningar att nyttja den 
resursen bättre.  

För att både minska risken för smittspridning bland äldre och riskgrupper, samt minska 
risken att vi får en ännu högre sjukfrånvaro bland personalen föreslår vi rödgrönrosa att 
personal inom kommunal äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, inklusive personal på 
stadens godkända privata utförare, ska få möjlighet att använda färdtjänst till och från 
jobbet.  
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