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SD Yrkande: angående kompletterande 
åtgärder för att bekämpa pandemin 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens ordförande uppmanas att aktivera 
krisledningsnämnden för att fatta följande beslut: 
 
a) Att under pandemin göra det som krävs för att tillfälligt undanta all 
trängselskatt för trafik inom, till och från Göteborgs Stad. 
 
b) Att under pandemin tillfälligt tillåta restauranger med serveringstillstånd 
få servera alkohol i samband med hemleveranser av mat.  
 
c) Att under pandemin tillfälligt sänka alla parkeringsavgifter med 100 
procent i centrala Göteborg.  
 
d) Att under pandemin tillfälligt omvandla boendeparkeringsplatser som 
endast gäller nattetid till att även gälla dagtid.   
 

I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige:  

1. I övrigt avslå yrkandet från S och D. 

Yrkandet 
En del av de förslag som tas upp i detta ärende har SD redan lagt skapa yrkande om. Bla om 
att Lorensbergsteaterns hyresgäster kompenseras för hyran av Göteborgs Stad under 
pandemin så länge de ej får ta in publik på grund av restriktioner, samt att Higab får i uppgift 
att redovisa vilka andra privata hyresgäster inom kultursektorn som ej får inkomster från 
publik på grund av restriktioner under pandemin. (SD yrkande 2.1.15 på dagens möte). 
 
Vi har också tidigare förordat att krisledningsnämnden aktiveras för att kunna ta snabba, 
viktiga beslut. 
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Yrkande angående kompletterande åtgärder för att 
bekämpa pandemin 
 

Förslag till beslut: 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsens ordförande uppmanas att aktivera krisledningsnämnden för att fatta 
följande beslut:   
 
a) Kulturförvaltningen får i uppdrag att omedelbart stänga samtliga bibliotek och istället 
erbjuda digitala lösningar och hemleveranser.  
 
b) Berörda förvaltningar får i uppdrag att omedelbart stänga samtliga fritidsgårdar, med 
undantag för verksamhet riktad till barn födda år 2005 eller senare. Digital verksamhet kan 
erbjudas ungdomar födda före år 2005. 
 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt ta fram en modell för hur personal i 
förvaltningar som ej kan utföra ordinarie arbetsuppgifter under gällande restriktioner kan 
avlasta äldreomsorg, funktionshinder och andra verksamheter som i hög utsträckning drabbas 
av pandemin. 

I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 

1. Berörda nämnder och bolag får i uppdrag att temporärt ta bort avgiften för uthyrning av hallar 
och banor för publikfri idrottsträning som riktar sig till barn födda år 2005 eller senare. 

2. Temporär hyresfrihet införs på samtliga kommunala arenor för idrotts- och kulturevenemang 
utan fysisk publik.  

3. Trafiknämnden och Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att sänka alla 
parkeringsavgifter med 80 procent i centrala Göteborg.  

4. Trafiknämnden får i uppdrag att omvandla boendeparkeringsplatser som endast gäller nattetid 
till att även gälla dagtid.  

5. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att förstärka föreningskonsulentverksamheten med personal 
som ej kan utföra ordinarie arbetsuppgifter under gällande restriktioner.   
 

 
Yrkandet 
Smittspridningen i samhället ökar i farlig takt. Ansvariga myndigheters rekommendationer och lokala 
råd är nödvändiga, men innebär samtidigt att Göteborgs stad tvingas agera - snabbt och resolut - i syfte 
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att bidra till allmän åtlydnad av restriktionerna och för att stötta de såväl kommunala som privata 
verksamheter som tvingas ta ett större ansvar för att stoppa smittspridningen. Under den senaste tiden 
har ett antal kommunala åtgärder vidtagits, men genom ett tveksamt förfarande. Ordförandebeslut, i 
vissa fall olika till sin substans, med beslut vars grad av brådska kan ifrågasättas, har kablats ut för att 
dirigera om verksamheterna. Om de mest akuta åtgärderna råder bred politisk enighet, men 
hanteringen har – helt i onödan – politiserats av det sittande styret.  
 
I detta volatila läge, där restriktioner och råd avlöser varandra, ser vi en direkt fara i att det fulla 
ansvaret krisbekämpningen outsourcas till det ideella engagemangets nämnder och styrelser. Risken är 
uppenbar för att medborgarnas tillgång till fullgod välfärd och robust smittskydd blir ojämlik; redan nu 
kan vi konstatera att en stadsdelsnämnd saknar ordförandebeslut om någon åtgärd, och att viktiga 
beslut har hoppats över i andra nämner. Detta innebär att invånarna i vissa områden, av de sju 
ansvariga partierna, har tilldelats sämre krisbekämpning och pandemiskydd. För att åtgärda detta 
misslyckande och stoppa den partipolitiska splittringen i en unik kris menar vi att kommunstyrelsens 
ordförande bör utlysta krisledningsnämnd, på samma sätt som i det stora antalet svenska kommuner, 
för att krisbekämpningen ska kunna skötas sammanhållet och enhetligt på central nivå. Göteborg 
förtjänar ett tydligt ledarskap.  
 
Krisbekämpningen kräver konsekventa beslut. I dagsläget har staden valt att stänga simhallar, 
idrottshallar, Stadsbiblioteket, kommunala museer och öppen kulturverksamhet – men av olika 
anledningar valt att behålla annan viktig verksamhet öppen. Smittspridningen skiljer dock inte på 
verksamhet och verksamhet; även de viktigaste saker måste stå tillbaka för att den pressade sjukvården 
ska hinna vårda de som drabbas av coronaviruset. Öppen verksamhet riskerar dessutom att bidra till att 
människor bryter mot råd och rekommendationer, vilket riskerar att förlänga den tid som 
restriktionerna styr över samhället. Vi menar därför, med åtta personers-restriktionen och regeringens 
tydliga vilja som bakgrund, att samtliga bibliotek temporärt bör stänga. Digitala lösningar och 
hemleverans kan utgöra komplement under denna tid. 
 
Även fritidsgårdar, varav många har verksamhet för äldre ungdomar, ska stänga under den eskalerande 
smittspridningens förlopp – men med undantag för den grupp som även myndigheterna bedömer som 
mindre smittospridande, vilket innebär att verksamhet riktad mot ungdomar födda år 2005 eller senare 
kan fortsätta för tillfället. Digitala lösningar kan anordnas för äldre ungdomar. Den risk som finns för 
att ungdomar väljer att umgås på offentlig plats ska motverkas genom att stadsdelsnämndernas 
föreningskonsulentverksamhet förstärks med personal som inte kan utföra ordinarie arbetsuppgifter 
och därmed kan intensifiera såväl sin kvälls- och nattvandring som sitt övriga ungdomsrelaterade 
arbete i enlighet med gällande restriktioner.  
 
Vi vill också gemensamt föreslå ett antal åtgärder som kan fattas beslut om utanför krisledningsnämnd 
och vars syfte handlar om att trygga både befolkningens och verksamheternas uthållighet under 
vinterns kris. De åtgärder som tidigare beslutats om innebär att ett ansenligt antal anställda står utan 
möjlighet att utföra ordinarie uppgifter. I en kris som denna måste staden agera som en arbetsgivare. 
Stadsledningskontoret och stadsdirektören bör därför omedelbart ta fram en modell för hur personal 
utan tillräckliga arbetsuppgifter skyndsamt och förvaltningsöverskridande ska kunna stötta de hårt 
belastade välfärdsverksamheterna.  

Idrotts- och kulturaktörer har tagit ett stort ansvar, och som en följd tagit stor skada, under pandemin. 
För att stötta föreningsliv och folkhälsa vill vi tillfälligt ta bort avgiften för uthyrning av hallar och 
banor för ungdomsrelaterad idrottsverksamhet. För att bibehålla ett levande kultur- och idrottsliv såväl 



under som efter pandemin vill vi dessutom införa temporär hyresfrihet för publikfria evenemang på de 
kommunala arenorna.  
 
Kollektivtrafiken, och trängseln i densamma, har entydigt pekats ut som en starkt bidragande orsak till 
den ökade smittspridningen. För många göteborgare utgör kollektivtrafiken den enda 
transportmöjligheten till arbetet, förskolan eller livsmedelsbutiken. Vi förutsätter att Region Västra 
Götaland även fortsatt vidtar åtgärder för att minska trängseln i kollektivtrafiken, men staden måste 
också göra sitt för att minska belastningen på kollektivtrafiksystemet och stimulera användning av 
andra färdmedel. Vi vill därför temporärt sänka parkeringsavgifterna i centrala Göteborg, och därmed 
göra det lättare för stora grupper att – rent ekonomiskt – vara med och ta sitt ansvar för minskad 
smittspridning. I syfte att förenkla distans- och hemarbete bör dessutom boendeparkeringsplatser gälla 
såväl dagtid som nattetid.  
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