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Eget yrkande – angående kommunens dagliga 
verksamhet. 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder 
tillfälligt lägga om rutinerna för dagliga verksamhet i kommunen.  

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder rikta 
om den dagliga verksamheten till att tillverka skyddsmaterial likt Växjö kommun, 
(bilaga 1) 
 

Yrkandet 
På de flesta håll pågår daglig verksamhet som vanligt. Det betyder att funktionsnedsatta 
göteborgare åker färdtjänst, träffar andra i samma situation och ytterligare personal än på 
det egna boendet plus färdtjänstpersonal. Vi måste försöka minska alla göteborgares 
fysiska sociala kontaktyta. 

Det är inte att följa riktlinjer och rekommendationer i dessa ansträngda tider. Vi föreslår 
därför att man tillfälligt drar ner på daglig verksamhet, som inte omfattar tillverkning av 
skyddsutrustning enligt nedan. 
 
I Växjö kommun har man ställt om den dagliga verksamheten till att tillverka skyddsvisir 
till användning inom vården efter samtal med fackförbundet kommunal. Man inser att det 
råder en speciell nödsituation.  
 
Man uppskattade att i uppstarten producera ca 100/dag för att sedan öka den produktionen 
ju mer van man blev med uppgiften. Torsdag 2020-03-26, var första tillverkningsdagen 
och då tillverkades 150 st. visir. 
 
Bilaga 1: Frågor och svar till Växjö kommun 
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Vilken typ av utrustning skall tillverkas?  
Endast visir av OH-film och liknande plast. 
  
Hur många skall vara ”inkallade”/delaktiga i produktionen? 
I dagsläget ca 15-20 pers. Kronoberg är i dagsläget ganska förskonade från viruset 
men om det skulle bli värre kommer man ställa om fler personer till att tillverka 
visir. 
  
Ungefär hur stor produktion räknar ni med? 
I uppstarten ca 100/dag sedan klart att det blir fler ju mer vana de blir. 
Idag, (torsdag 2020-03-26), var första tillverkningsdagen och då tillverkades 150 st. 
visir. 
  
VAR tänker ni er att produktionen skall ske och på hur många ställen? Finns lediga 
lokaler på sjukhus i Växjö, eller kommer ni använda er av idrottshallar, 
lagerbyggnader eller andra lokaler? 
Kommunen använder sig av de som redan idag har aktivitetsersättning/daglig 
verksamhet/LSS och har ett arbete där de utför enklare tillverkning av olika slag. 
Växjö har en 5-dagars regel som säger att om man uppbär ersättningar så är man del 
i en aktivitet inom 5 dagar. Om man inte deltar så kan man gå miste om sin 
ersättning. 
  
När tog ni detta beslutet och hur snart bedömer ni att ni kan starta produktionen? 
De hade ett möte inom Region Kronoberg i förra veckan, egentligen för att diskutera 
andra frågor och då kom diskussionen efter en stund in på corona-viruset. Då kom 
ordförande Oliver som även är KSO på idéen på att låta de med ersättning tillverka 
skydd till vården. Detta som ett sätt att underlätta för vården där de anställda skulle 
kunna fokusera på patienter och inte lägga egen tid på att tillverka skydd. 
Fackförbundet kommunal var genast väldigt kritiska till detta och protesterade en 
del men de har haft möte idag torsdag och kommit överens med facket. Båda inser 
att det är en speciell nödsituation som råder nu och att detta inte är för att 
konkurrera på något sätt utan bara för att hantera krisen. 
  
Var det ett nämndbeslut eller finns det ett diariefört registrerat yrkande vid KF/KS 
hos er? 
Nej, ett beslut av Ordförande i nämnden tillika KSO att styra om produktionen. 
  
Det är välkänt att det finns många ned invandrarbakgrund i Växjö samt att det finns 
en del stridigheter mellan olika grupper. Hur skall ni agera för att på bästa sätt 
undvika att de kommer upp till ytan och påverkar produktionen negativt? Ska alla 
individer samlas i samma lokal och tillverka på samma plats eller tänker ni er att ha 
tillverkning på flera platser med olika grupper fördelade på respektive 
produktionslokal? 
Växjö slipper detta genom att använda sig av personer som redan är involverade i 
befintligt tillverkning och man styr helt enkelt bara om vad de tillverkar. I övrigt 
samma människor, samma lokaler osv. Således inte heller några direkta kostnader 
för instruktioner, utbildning, tolkar osv. 
  
Vad händer med de som blir ”inkallade” och inte dyker upp? Mister de ersättningar? 
Samma regler som innan. 5-dagars regeln som kommunen har beslutat om säger att 
den som inte deltar i sin aktivitet riskerar att missa sin ersättning. 
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