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Yttrande angående – yrkande från SD 
angående hemtjänstpersonalens resvägar i 
jobbet 

Yttrandet 
Det är viktigt att Göteborgs Stad begränsar smittspridningen. Att vår personal ska kunna 
ta sig tryggt mellan brukare utan att själva riskera att smittas är avgörande i det läge 
staden nu befinner sig i. Därför hemställer vi till Göteborg Leasing AB och 
Trafiknämnden att säkra tillgången på adekvata fordon oavsett om det är bil, cykel eller 
eventuellt andra färdmedel.    

Att i detta kritiska läge lägga tid på utredningar ser vi inte som önskvärt. Nu gäller det att 
gå till handling och skapa utrymme för verksamheterna att göra sitt jobb. 
Stadsdelsnämnderna har redan möjlighet att hyra bilar under en kort period eller hyra 
cyklar vi Göteborg Leasing AB. Därför anser vi att förslaget från SD redan genomförs ute 
i verksamheten utan att politiker på centralt håll fattar tidskrävande beslut.  
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Initiativärende Angående Hemtjänstpersonalens 
resvägar i jobbet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna inköp av el-cyklar samt leasa 
bilar under kort tid för hemtjänstpersonal att nyttja i jobbet. 

Yrkandet 
Att hindra och minska smittspridningen av Covid-19 är ett av våra absolut viktigaste 
uppdrag som politiker och medmänniskor. De som har behov av hemtjänst är en av våra 
grupper i riskzon och vi bör göra allt vi kan för att hindra smittan att nå dessa. Vår 
hemtjänstpersonal är också några av de viktigaste yrkesgrupperna vi har.  

För att minska smittspridning och sjuktal bland vår hemtjänstpersonal och våra 
brukare/kunder bör vi därför säkerställa att ingen reser kollektivt mellan brukarna. 
Kollektivtrafiken kan lätt bli en av de värsta smitthärdarna, därför yrkar 
Sverigedemokraterna på att vi ska köpa in el-cyklar alternativt korttids-leasa bilar till vår 
hemtjänstpersonal att nyttja under denna kristid. 

Kommunen skall som ett led i detta omgående tillgängliggöra för hemtjänstpersonal de 4 
el-cyklar som står i stadshusets cykelrum. Dessa är nyligen servade och genomgångna 
men nyttjandet är och har fram tills idag varit så gott som obefintligt. 

Med hjälp av enkla åtgärder som dessa kan vi minska oron bland både personal och 
brukare och kanske viktigast minska smittspridningen. 

Vi behöver agera nu. Vi måste vara förberedda på det värsta, men hoppas på det bästa. 
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