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Yrkande angående åtgärder för att minska 
smittspridning och förbättra arbetsmiljö. 

Förslag till beslut  
 

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på åtgärder för att 

minska smittspridning och stärka arbetsmiljön i verksamheterna äldreomsorg, 

funktionshinder, samt individ- och familjeomsorg. Åtgärderna ska vara för resten av 

året och summeras till de särskilt tillsatta medel som förväntas vara tillgängliga för 

nämnden för detta ändamål, vilket för denna nämnd är: 22,5 miljoner kronor. 

Uppdraget ska redovisas på nästkommande möte. Åtgärder ska finansieras genom 

kommande tillskjutna medel av kommunfullmäktige och/eller genom eget kapital 

enligt fullmäktiges reviderade riktlinjer.  

 

2. Åtgärder ska innehålla förslag på materialinköp såsom skyddsutrustning, förstärkt 

bemanning och utbildningsinsatser i syfte att minska och begränsa smittspridning, 

samt skydda personal och förbättra personals arbetsmiljö. Månads-, visstids-, och 

tillsvidareanställning för medarbetare under andra anställningsformer har högsta 

prioritet. Särskilt fokus bör även läggas på schemaläggning och bemanning för inom 

äldreomsorg och funktionshinder.  

  

3. Nämnden ska kontinuerligt informeras om Corona-teamen och kohortvårdens status. 

Nämnden ska även informeras om hemtjänstpersonalens schemaläggning, med 

avseende på restid samt tid för kringuppgifter. Nämnden ska även hållas informerad 

om tillgången på skyddsutrustning. Fackliga synpunkter ska även informeras till 

nämnden.   

 

4. Förvaltningen får i uppdrag att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

den första linjens chefer inom äldreomsorg, funktionshinder och individ- och 

familjeomsorg ska ha förutsättning att utöva sitt arbetsmiljöansvar. Uppdraget 

återrapporteras till nämnden på nästa sammanträde. 

 

5. Förvaltningen får i uppdrag att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för säkra 

en värdig vård vid livets slutskede inom äldreomsorgen. Uppdraget återrapporteras 

till nämnden nästa sammanträde. 

 

Yrkandet  

Covid-19 påverkar hela samhället, och även kommunens verksamhet. I främsta ledet står 

de verksamheter som handhas av de så kallade välfärdsnämnderna det vill säga 

stadsdelsnämnderna och social resursnämnd. Äldre och andra riskgrupper måste skyddas. 

Stadsdelsnämnd Lundby  
  

  

Yrkande  

 

2020-05-25 

 

M, S, D 

  

 



 

Yrkande M, S och D 2020-05-25 2 (2) 

   

   

Det är, bokstavligt talat, en fråga om liv och död. Smittspridningen har redan konstaterats 

på en betydande del av våra äldreboenden, och det är därför helt centralt att smittan 

avstannar och begränsas så inte fler äldreboenden smittas.  

Först och främst behöver anställningsvillkoren förbättras för personalen. 

Timanställningar riskerar att leda till att personal kommer till jobbet trots symptom och 

att smittan färdas mellan boenden/hemtjänstenheter när timvikarier verkar på olika håll i 

stadsdelen. Stadsdelsnämnden måste göra allt vi kan för att begränsa antalet personer från 

kommunen som en person ur riskgruppen kommer i kontakt med. Det behövs bättre 

schemaläggning och bemanning framför allt inom hemtjänsten. Det behövs även rätt 

skyddsutrustning och kunskap om hur och när sådan ska användas. Förvaltningen 

behöver säkerställa att personalen själva ges möjlighet att bedöma hur och när 

skyddsutrustningen ska användas, enligt arbetsgivarens anvisning, verkställs hela vägen 

ut i verksamhetslinjen. Både för att minska smittspridning, men också för att minska oro 

bland brukare och personal.  

Stadens verksamhetsnära chefer befinner sig i en svår situation. Över hela organisationen 

får vi indikationer på att chefer har svårt att fullt ut genomföra sitt uppdrag, och att vissa 

tvingas frånsäga sig arbetsmiljöansvaret på grund av bristande förutsättningar och 

befogenheter. Ett välfungerande ledarskap i välfärdslinjen är en grundläggande del av 

pandemibekämpningen – utan ett sådant riskerar det livsviktiga arbetet att fördröjas och 

försämras. Förvaltningen får därför i uppdrag att undersöka och redovisa vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att säkerställa att den första linjens chefer inom äldreomsorgen, 

funktionshinder och individ- och familjeomsorg har förutsättningar att utöva sitt 

arbetsmiljöansvar. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förbereder beslut om ytterligare finansiering. 

I detta beslut kommer ytterligare instruktioner som är viktiga för nämnd och förvaltning 

att följa. Det är vår bestämda uppfattning att nämnd och förvaltning inte ska vänta på ett 

formellt beslut för att fram förslag på åtgärder. De flesta åtgärder kan och ska vidtas även 

före ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Vid den mycket osannolika händelse att 

de i yrkandet aviserade medel inte tillskjuts till nämnden får åtgärderna istället finansieras 

genom eget kapital enligt tidigare det tillfälligt reviderade regelverk som beslutats i 

kommunfullmäktig med anledning av Covid-19. Det är centralt att nämnd och förvaltning 

använder alla till buds stående medel för att begränsa smittspridning bland riskgrupper 

och skydda sin personal i enlighet med det kommande beslutet i kommunfullmäktige.  


