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Yttrande angående – yrkande från V och MP 
angående att låta anställda inom vård och 
omsorg åka med färdtjänstens fordon till 
arbetet för att minska smittspridning med 
anledning av Covid-19 och nya 
rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten.  
 

Vi förstår den oro som många anställda inom staden känner kring att bli smittad eller 
sprida smitta vidare. Som Vänsterpartiet och Miljöpartiet skriver har 
Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer inför sommarens resor som 
även berör resor med kollektivtrafiken. Myndigheten påtalar att resor med 
kollektivtrafiken bör undvikas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår därför att 
personalen ska få åka färdtjänst till och från jobbet. Dock varierar det bästa alternativa 
färdmedlet för personalen mellan olika områden i staden. För vissa är det cykel, för andra 
bil. Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är inte heller att förbjuda 
kollektivtrafiken, utan minska trängseln och därmed även smittspridningen och på så sätt 
skapa bättre förutsättningar för dem som behöver använda kollektivtrafiken för att ta sig 
till och från arbetet. Av dessa skäl menar vi att det måste vara upp till nämnderna att ta 
fram lokala åtgärder om det bedöms som nödvändigt för att begränsa smittspridning och 
hålla god arbetsmiljö. 

Alliansen och Socialdemokraterna har avsatt 300 miljoner kronor till stadsdelarna för att 
möjliggöra nödvändiga åtgärder samt avsatt 200 miljoner kronor för samtliga 
förvaltningar att använda till coronarelaterade åtgärder. Göteborg Leasing AB har i o m 
ett tidigare uppdrag säkerställt att det finns fler fordon tillgängliga om behovet av bilar 
eller cyklar ökar. Dessutom finns det skattetekniska svårigheter kopplade till förslaget 
som nämnderna behöver ta med i beräkningen.  

Mot ovan kommer vi att rösta avslag på yrkandet.  
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Yrkande angående att låta anställda inom 
vård och omsorg åka med färdtjänstens 
fordon till arbetet för att minska 
smittspridning med anledning av Covid-19 
och nya rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Hemställa till Trafiknämnden att i samarbete med stadsdelsnämnderna omgående 
erbjuda personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samt funktionsstöd i 
Göteborg möjlighet att resa med färdtjänstens fordon till och från jobbet, som 
ersättning för de som normalt har behov av kollektivtrafik.  

2. Att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet.  

Yrkandet 
För att säkra en fungerande verksamhet inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård och 
funktionsstöd behöver vi minska smittspridningen bland personalen. Dessa yrkesgrupper 
utsätts inte bara för risk för smittspridning på sitt arbete, utan även på väg till och från 
jobbet. Många av våra anställda är helt beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig 
till jobbet. Folkhälsomyndigheten avråder nu från resor med kollektivtrafik utan 
platsbokning vilket kommer få konsekvenser för personal inom äldreomsorg och 
funktionsstödsyrken.   

Samtidigt används färdtjänstens fordon mycket mindre eftersom den är i huvudsak för 
riskgrupperna som nu reser så lite som möjligt. Det finns alltså goda förutsättningar att 
nyttja den resursen bättre.  

För att både minska risken för smittspridning bland äldre och riskgrupper, samt minska 
risken att vi får en ännu högre sjukfrånvaro bland personalen föreslår vi rödgrönrosa att 
personal inom kommunal äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, inklusive personal på 
stadens godkända privata utförare, ska få möjlighet att resa med färdtjänstens fordon till 
och från jobbet.  
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Nytt yrkande angående – Framställan från 
Trafiknämnden om ekonomiskt utrymme för 
stimulansåtgärder under covid-19 pandemin 

Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen: 

1. Bifalla framställan från Trafiknämnden.  
 

Yrkandet 
Trafiknämnden framställer till kommunstyrelsen att ianspråkta 10,5 miljoner kronor av 
nämndens egna kapital. Då trafiknämnden har utnyttjat det ekonomiska utrymmet inom 
ramen för eget kapital, enligt riktlinjer av kommunfullmäktige, så behöver nämnden ha 
ett utökat ekonomiskt utrymme för att kunna besluta om fortsättning av stimulansåtgärder 
för besöksnäringen och småföretag. De åtgärder som Trafiknämnden genomfört är bland 
annat: 

• Sänkta parkeringsavgifter på några centrala parkeringsplatser 
• Reducerad taxa för upplåtelse av offentlig plats för försäljningsändamål 
• Reducerad avgift för försäljningsändamål på vatten  

Flera av åtgärderna är insatser med engångskostnad men ovanstående beslut sträcker sig 
fram till den 30 juni. För att förlänga åtgärderna, behöver Trafiknämnden ett utökat 
ekonomiskt utrymme. Bedömningen är att en förlängd reducering av taxor och avgifter 
för försäljningsändamål till och med oktober månad beräknas ge en intäktsförlust om 10,5 
mnkr (se beräkning i Bilaga). Åtgärderna är viktiga för att staden ska stötta det lokala 
näringslivet, särskilt inom besöksnäringen, och underlätta för restriktioner gällande bland 
annat rörlighet och social distansering.  
 
Trafiknämnden beslutade, på sitt sammanträde den 28 maj, att ordförande får i uppdrag 
att ansöka om användning av eget kapital eller utökad budget av kommunstyrelsen (TN 
§199 0586/20). Vi bedömer att framställan ska bifallas för att Trafiknämnden fortsatt ska 
kunna finansiera åtgärderna för att underlätta för stadens medborgare samt näringsliv. 
 

Bilagor 
1. Framställan om ekonomiskt utrymme för stimulansåtgärder under covid-19 pandemin  

 Kommunstyrelsen  
 
 
                                          

  
  

Yrkande 
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Datum 2020-06-17 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
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