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Yrkande angående – personalens möjlighet 
till smittsäkra färdmedel 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till Göteborgs Leasing AB och Trafiknämnden att i 
samverkan med stadsdelsnämnderna säkerställa tillgång på adekvat färdmedel till 
personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

Yrkandet 
För att minska smittspridningen inom riskgrupper är det viktigt att personal som arbetar 
nära dessa grupper har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att själva riskera att 
smittas. Göteborg Leasing AB är Göteborgs Stads interna bolag med ansvar för stadens 
egna fordon. Bil används som färdmedel i de områden där bil är det snabbaste färdmedlet, 
i mer centrala delar av staden används cykel i högre omfattning.   

Göteborg Leasing AB har idag möjlighet att korttidsuthyra fler fordon och det är 
hemtjänsten i staden medvetna om. Än så länge har efterfrågan inte öka. Dock är 
efterfrågan på att få tillbaka fordon som just nu är på verkstad stor från hemtjänsten. 
Bolaget prioriterar för tillfället dessa förfrågningar högt. Bolaget ser en högre efterfrågan 
på cyklar, både till verksamheterna och personalcyklar. Bolaget är medvetet om att delar 
av personalen i staden upplever otrygghet med cykeln som färdmedel, vilket bland annat 
är kopplat till trafiksituationen. Därför håller de nu på att ta fram en digital utbildning för 
att stävja otryggheten.  

I dagsläget tillgodoser Göteborg Leasing AB det behov som stadsdelarna uppger sig ha. 
Dock går händelseförloppet mycket fort och behovet av ytterligare åtgärder kan skilja sig 
från dag till dag. Därför hemställer vi till både Göteborg Leasing AB och Trafiknämnden 
att nogsamt följa utvecklingen på området. De ska säkerställa att personalen inom 
äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har möjlighet att ta sig mellan brukare utan att 
själva riskera att smittas. Hemställan till trafiknämnden görs i fall det – exempelvis -
uppstår behov av att utöka färdtjänsten, så att även personal kan utnyttja den för att röra 
sig mellan brukare. Detta skulle kunna bli ett scenario ifall behovet av andra fordon inte 
går att tillgodose.  
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