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Yttrande angående - Reviderat yrkande från 
SD gällande den information som 
kommunicerats ut i staden avseende 
coronaviruset, med avsändare Samhällsskydd 
och Beredskap 
Yttrandet 
Folkhälsomyndigheten följer löpande händelseutvecklingen och bedömer fortsatt att risken för 
smittspridning av coronaviruset är mycket låg i Sverige. Det har funnits enskilda fall i Sverige, 
men detta är inte att ses som samma sak som en faktisk smittspridning. Informationen som 
stadsledningskontoret skickade ut i slutet av januari är därmed fortfarande aktuell och vi har fullt 
förtroende för stadsledningskontoret i deras fortsatta hantering av frågan.  

Tjänsteman i beredskap (TiB) har som tidigare meddelats beredskap dygnet runt och kan aktivera 
stadens krisledningsorganisation vid behov. Stadsledningskontoret följer, likt övriga 
kommunsverige, de statliga myndigheternas rekommendationer i frågan och om en smittspridning 
skulle förekomma kommer krisledningen att samordna de insatser som krävs. Vi ser därmed inget 
behov av att upprätta en särskilt policy för hemresande medarbetare i nuläget. 
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1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt upprätta en tillfällig policy 
där medarbetare i Göteborgs stad uppmanas stanna hemma i minst två 
veckor efter vistelse i Kina. Man kan återgå tidigare än så vid uppvisade 
av negativt provsvar från sjukvården, 

Yrkandet 
Göteborgs kommun är en stor arbetsgivare och har många medarbetare, en del 
av dessa reser till fjärran länder och semestrar eller deltar i seminarium. Med 
anledning av Coronaviruset som bevisligen har sitt epicentrum i Kina så ska inte 
våra medarbetare omgående återgå till sitt arbete när de kommit hem efter 
Kinaresan såsom nu har kommunicerats ut. Detta behöver staden revidera. 

Fakta säger att coronaviruset smittar även under inkubationstiden, dvs man kan 
vara helt symptomfri, utan hosta och feber, men ändå vara smittbärare av virus. 
Även folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att viruset kan smitta under 
inkubationstiden.  

Därför är det mer lämpligt att de som återvänder till Göteborg från Kina stannar 
hemma från jobbet i samförstånd med sin arbetsgivare. Ett lämpligt journummer 
kan upprättas specifikt för återvändare från Kina där dessa kan samråda med 
kommunens utsedda läkare i TiB. 

ISGR har tagit beslut om att deras elever som varit i Kina ska stanna hemma i två 
veckor, likaså VOLVO och SKF, två av Göteborgs största arbetsgivare. 

I ett perspektiv är inte viruset mer allvarligt än andra virus och bakterier, men då 
viruset är relativt nytt och alla fakta inte är kända, förordar vi den konservativa 
försiktighetsprincipen. 

I dagsläget finns heller inte vaccinationer eller kända botemedel, vilket även 
bekräftas av folkhälsomyndigheten.  

 

2020-01-30, dagen efter dokumentet ”Frågor och svar om coronaviruset” 
kommunicerats ut inkom vi med följande yrkande/ förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen  
  
  

Reviderat yrkande 
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1. Text under rubriken ”Hur ser ni på om medarbetare varit i Kina och 
återkommer till jobbet” ändras i utskick. 

 

Det yrkande vi skrivit idag ersätter det vi skickat in 2020-01-30. 
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