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Yttrande – S Yrkande angående förstärkt 
krisberedskap i välfärden och åtgärder mot 
den rådande pandemin 

Yttrandet 
De flesta punkter i S yrkande är redan under åtagande ute i våra 
stadsdelsnämnder. Flera partier har lagt identiska förslag under tidigare 
kommunstyrelsemöten. Inget nytt står att läsa i S yrkande. Språkkraven är en 
nygammal tappning från SD:s konsekventa och regelbundet återkommande 
förslag sedan oktober 2019.  

Som några exempel är förslagen om att öka upp bemanning och säkerställa 
kohort-vård, åtgärder som redan satts in. Att minska ner på timanställda, det görs 
redan. Smittade omsorgstagare omhändertas redan av särskilda coronateam. 
Avgiftsfri testning för vårdpersonalen är förslag som bifallits under våren, men 
inte varit möjliga att genomföra på grund av bristande restmaterial och resurser. 

Förslaget om att förvaltningsdirektörer – genom stadens kommunikatörer 
ska nå ut på de vanligaste språken till staden invånare, särskilt unga.  

Detta är ett förslag SD lagt som ett enskilt yrkande redan under våren (KS 8/4 
ärende 2.2.3), S valde då att både yttra sig samt rösta ner förslaget. I deras 
yttrande står att läsa: 

 ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fått i uppdrag av regeringen 
att tillsammans med föreningar, trossamfund, frivilligorganisationer och andra 
myndigheter för att säkerställa att budskapet när så många som möjligt. Detta är 
ett viktigt uppdrag, som vi från stadens sida välkomnar. Men det är ett uppdrag 
som staden inte ska ta över.” 

”Ett uppdrag som staden inte ska ta över”, men nu skulle detta fungera? 

S valde för mindre än två veckor sedan att rösta ner vårt tilläggsyrkande om 
språkkrav under MP och V:s yrkande ärende 2.2.1 föregående KS 11/11 vad 
avser ”Redovisning av uppdrag att utreda hur smittspridningen inom 
äldreomsorgen har kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden av 
smittspridningen”  

Det rimmar illa med vad S vill driva igenom här. D hade den goda smaken att 
bifalla vårt tilläggsyrkande och tillsammans med S väljer de fortsatt att driva 
frågan om språkkrav vidare. Det agerandet är konsekvent och ligger i fas med 
vad D vill. Det ter sig inte lika förvirrat som att likt S, först rösta nej till ett förslag 
man sedan väljer att lämna in som sitt eget två veckor senare.    
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Yrkande angående förstärkt krisberedskap i 
välfärden och åtgärder mot den rådande pandemin  
 

Förslag till beslut: 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen uppmanar kommunstyrelsens ordförande att omedelbart utlysa 
krisledningsnämnd för att fatta följande beslut:  
 
- Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att säkerställa överanställning i 
äldreomsorgen och i funktionsstödsverksamheten för att minska behovet av timvikarierande 
personal.  
 
- Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att öka bemanningen i 
äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten med månadsanställning som lägsta nivå. 
Fastanställning och visstidsanställning på minst 6 månader ska utgöra huvudalternativen vid 
rekryteringar. 
 
- Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att säkerställa kohort-vård inom 
äldreomsorgen dygnet runt.  
 
- Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att säkerställ att personal inom 
äldreomsorgen och funktionsstödsverksamheten inte roterar mellan olika enheter och 
avdelningar. Att omsorgspersonal roterar mellan två olika avdelningar får endast ske i 
undantagsfall om risken är stor för att viktig omsorg annars inte blir utförd, och i så fall bara 
med erfaren personal.  
 
- Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt säkerställa att all personal inom 
äldreomsorgen och funktionsstöd på frivillig basis erbjuds avgiftsfri testning av covid-19 och 
testning för antikroppar mot covid-19, men smittspårningsarbetet inom äldreomsorgen måste 
dock prioriteras.  
 
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med en redovisning hur det nära ledarskapet 
har säkerställts vid sjukfrånvaro och ökad belastning under pandemin. 
 
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att säkerställa att samtliga hemtjänstbrukare med 
misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta enbart hanteras av hemtjänstens särskilda 
coronateam. Dessa team ska endast ge omsorg till brukare med misstänkt eller konstaterad 
covid-19 smitta och i övrigt utföra andra arbetsuppgifter som inte innebär kontakt med friska 
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brukare. Teamen ska finnas tillgängliga dygnet runt.  
 
- Kulturnämnden får i uppdrag att skyndsamt anpassa biblioteksverksamheten till 
Folkhälsomyndighetens lokala råd genom att stänga Stadsbiblioteket och anpassa öppettider 
för övriga bibliotek samt erbjuda digitala lösningar, tidsbokningar och upphämtning av lånade 
böcker vid särskilda tider. 
 
- Kulturnämnden får i uppdrag att tillfälligt stänga samtliga museer och annan öppen 
kulturverksamhet.  
 
- Samtliga förvaltningsdirektörer får i uppdrag att – genom stadens kommunikatörer och 
kommunikationsenheter - garantera att arbetet med att förmedla information om gällande 
restriktioner och annan pandemirelaterad information, på de vanligaste språken, till stadens 
invånare. Ett särskild fokus på unga ska säkerställas. 
 
- Samtliga förvaltningsdirektörer får i uppdrag att säkerställa att intern information relaterat 
till pandemin och fattade beslut kopplad till den når ut till samtliga anställda i respektive 
organisation.  
 
- Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att ombesörja att tillfredsställande 
språkkunskaper i svenska är ett krav för anställning, vilket ska säkerställas i samband med 
rekryterings- och anställningsprocessen. 
 
- Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att säkerställa att anställda inom 
äldreomsorgen och funktionsstödsverksamhet oavsett modersmål har tagit till sig 
grundläggande rutiner och väsentlig information för att kunna utföra en god och säker vård 
och omsorg. Personal som bedöms ha bristfälliga kunskaper i det svenska språket ska 
genomgå språkhöjande insatser och verksamhetsanpassningar ska vidtas.  
 
- Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att minimera det brukarnära arbetet för personal som 
bedöms ha bristfälliga kunskaper i det svenska språket och/eller hygienrutiner.  
 
 

 
Yrkandet 
Folkhälsomyndighetens långtgående rekommendationer för Västra Götaland innebär att Göteborg, 
som regionens folkrikaste och mest tätt bebodda stad, befinner sig i pandemins andra våg. Läget är 
akut och drastiska åtgärder är nödvändiga för att rädda liv. Göteborgs Stads uppgift bör därför vara att 
göra allt som står i kommunens makt för att minska trycket på de vitala regionala verksamheterna och 
bekämpa smittspridningen i kommunens egna samhällsviktiga verksamheter. För folkhälsan, 
näringslivet, ekonomin och personalsituationen är det avgörande att tiden som begränsningarna råder 
görs minimal. Mer långvariga restriktioner får allvarliga sociala konsekvenser, undergräver den 
ekonomiska återhämtningen, pressar företagen till varsel och omöjliggör viktig verksamhet i såväl 
kommunal som annan regi. Om Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska förmås öppna upp 
Göteborg, och därmed acceptera att återstarten fortsätter, måste trycket på sjukvården minska. 
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