
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – yrkande från D 
angående att möjliggöra taxiresande till 
jobbet för att förhindra smittspridning  
Yttrandet 
För att minimera smittorisken är det viktigt att vi håller fysiskt avstånd tillvarandra. Det 
görs genom att de som har möjlighet arbetar hemma, reser med andra färdmedel än 
kollektivt och minimerar resor under rusningstrafik. Staden kommer eventuellt behöva 
lösa transportbehovet till och från arbetet för delar av personalen inom främst hemtjänst 
och hälso- och sjukvården. Att erbjuda upphandlad taxi skulle eventuellt kunna vara ett 
sätt, men det kan även handla om tjänstebil eller annat ändamålsenligt färdmedel. Redan 
nu tittar förvaltningarna på om exempelvis de sjukvårds team som ska arbeta med 
personer konstaterade med smitta kan använda speciella fordon. Därför anser vi inte att 
Kommunstyrelsen behöver besluta vilken form av färdmedel det ska vara. Det är viktigt 
att se över hur detta implementeras eftersom en bil till och från arbetet är behäftat med 
förmånsbeskattning.  
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Yrkande angående att möjliggöra taxiresande 
till jobbet för att förhindra smittspridning 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Alla stadens anställda som inta kan arbeta hemifrån och inte har möjlighet att gå, 

cykla eller köra egen bil, ska ges möjlighet att använda av staden upphandlad taxi för 

resor till och från jobbet.  

Yrkandet 
Göteborg behöver skyndsamt förberedas för ett svårt Corona-scenario. Kommunen 

vidtar redan åtgärder men mer behöver göras och förberedas omgående.  

 

Alla som kan jobba hemma ska enligt Folkhälsomyndigheten arbeta hemma. För alla 

de som ställer för göteborgarna är det viktigt att minimera risk för att smittas med 

Corona. Till exempel genom att undvika resor med kollektivtrafiken. Vi vet att alla 

som kan gå eller cykla till jobbet väljer detta framför bil. Vi behöver därför 

möjliggöra för våra anställda att använda taxi vid behov. 
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