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Eget yrkande angående förberedelse för ett 
svårt Corona-scenario  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att skapa ett konto för redovisning av de 
kostnader som kommer till en följd av Covid-19 pandemin. Detta konto ska 
användas för att kommunen ska kunna bli berättigad ersättning av staten. 
 

Yrkandet 
Det är oerhört viktigt att Göteborg Stad arbetar med förebyggande åtgärder för 
att begränsa smittspridningen. Värna utsatta riskgrupper samt underlätta för våra 
invånare och vårt näringsliv. Vi måste vara beredda på det värsta, men hoppas 
på det bästa. Då vi inte ingår i den parlamentariska konstellation som bildats för 
att arbeta fram åtgärder staden gör skickar vi här med ett antal förslag på 
åtgärder (tillsammans med övriga yrkanden vi skickat in) och som vi hoppas kan 
tas i beaktning. 

 
Uppmana besökare till stadshuset att i största möjligaste mån inte göra 
spontanbesök till Stadshuset just nu. Många av de ärenden som vi hanterar kan 
göras via telefon och e-post och andra e-tjänster som kommunen erbjuder. 

Elevpraktik upphör helt inom omsorgsförvaltningen. 

Staden köper in ingredienser för att tillverka egen handdesinfektion enligt recept 
från WHO.  

Fokusera på direktupphandlingar i större omfattning, riktat mot lokala företag. 
Möjligt genom LOU 6 kap. 15 §. 

Ta fram rutiner gällande vård av corona-smittade äldre i de fall de inte hamnar 
inom Regionens sjukvård. 

Informationsmaterial skickas ut till alla invånare äldre än 65 år som inte bor på 
något av kommunens boenden, undertecknat kommunens medicinskt ansvarige. 

Gymnasieelever som nu studerar på distans pga av Covid-19 skall få en unik 
QR-kod som gäller på stadens restauranger för en måltid till en kostnad av 75 kr, 
per studiedag. 

Vårdnadshavare som har barn i förskola (15 timmar i veckan) rekommenderas 
överväga att hålla barnen hemma för att avlasta personalen. 

Kommunstyrelsen  
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Vårdnadshavare som lämnar/hämtar barn på skola/fritids ska uppmanas göra 
detta utanför skolans ytterdörrar. 

Staden ska förbereda sig på att helt eller delvis stänga ner skolor om sådana 
riktlinjer skulle komma, alternativt om förvaltningen/smittskyddsläkaren skulle 
bedöma detta vara nödvändigt. 

Elever och medarbetare som tillhör riskgrupper ska bedömas individuellt. 

Vad gäller Individ- och familjeomsorg ska besök undvikas så långt som möjlig 
utan att rättssäkerheten påverkas. 

Kommunens medarbetare 

Anställda uppmanas att i största möjliga mån minimera icke nödvändig kontakt 
med andra personer och genom detta undvika exempelvis konferenser, resor och 
utbildningar. Möten som måste genomföras rekommenderas ske via telefon eller 
digitala kanaler. Alla externa möten, arrangemang och tjänsteresor ställs in. 

Kommunens personal uppmanas att inte använda sig av kollektivtrafik, och 
nyckelpersoner inom kommunens verksamhet ska i dessa fall kunna erbjudas 
låna kommunens leasingbilar för transport till och från arbete. 

Undersöka alla möjligheter att tillfälligt avskaffa trängselskatten. 

Arbete hemifrån uppmanas i de fall det är möjligt. 

Restriktion gällande beviljande av nya semesteransökningar. Medarbetare som 
fått beviljad semester men som inte kan eller vill resa, får avbryta semester och 
återgå i arbete. Kommunen ska kunna skriva intyg till för medarbetare som vill 
avboka redan bokade semesterresor. 

Kommunens medarbetare i vården ska ges möjlighet till isolering från sina 
familjer under arbete med vård av corona-smittade patienter. Upphandling med 
hotell ska undersökas. 

Allmänheten 

Göteborgs Stad ska via sina tillgängliga kanaler uppmana allmänheten att ta sitt 
samhällsansvar i den uppkomna situationen. 

Allmänheten ska, då det är möjligt och behövs, uppmuntras samt ges tillfälle att 
hjälpa till genom medborgligt engagemang. Hemtjänsten kan avlastas genom att 
anhöriga utför vissa delar av hemtjänstens ordinarie uppgifter. Då minskas 
besöksfrekvensen i hemmet och personalresurser frigörs. 

Kommunen ska undersöka möjligheten att ta fram en volontärmodell där 
allmänheten (som inte tillhör riskgrupper) ska kunna anmäla sig frivilliga att hjälpa 
utifrån de behov som löpande identifieras. 

 

Kommunens uppmaningar till näringslivet 
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Kommunen ska uppmana och uppmuntra de näringsidkare som staden har avtal 
med, samt övriga livsmedelsbutiker till att hålla öppet specifika tider enbart för 
riskgrupper. 

Kommunstyrelsen måste kommunicera ut vikten till stadens näringsidkare, stora 
som små av att inte tillhandahålla godis, nötter och bröd i lösvikt, ej heller bufféer 
med plockmat.  

Frukt och grönt är svårt att inte erbjuda konsumenter i lösvikt, men gemensamma 
informationsskyltar om att iaktta försiktighet vid hantering kan erbjudas från 
stadens kommunikatörer till våra näringsidkare och företagare. Att tillhandahålla 
engångshandskar vid konsumenters hantering av frukt och grönt i butiker kan 
också komma att bli aktuellt för att minska smittvägar. 

Kommunen ska uppmana butiker/näringsidkare att erbjuda sina kunder handsprit 
i behållare vid entréer. Liknande automater finns redan idag vid försäljning av 
lunchsallad i lösvikt. 

Insatser som ska underlätta för näringslivet och motverka en ökad 
arbetslöshet.  

Utifrån en kartläggning från Svenskt Näringsliv ser man att det i dagsläget är 
inom service- och försäljning som påverkan är störst. Åtgärderna i krispaketet är 
främst riktade för att hjälpa dessa. Förutsättningar förändras fort och framöver 
kan det bli aktuellt med åtgärder riktade mot andra branscher.  

Ingången är att sätta in åtgärder där de behövs som mest just nu och där är 
signalen att det är handel- och restaurangbranschen som har fått störst negativ 
påverkan. I paketet ligger även förslag om kartläggning av möjlig tidigareläggning 
av investeringar och inköp som kan gynna andra branscher när de största 
behoven kommer där. 

Upphandlingsprocessen ses över med högsta prioritet. Syftet är att förenkla 
processen och skala bort onödiga krav för att i högre grad gynna mindre och 
lokala företag. 

Privata fastighetsägare som hyr ut lokaler till företagare ska av kommunen 
uppmuntras justera sina hyror till företagare de närmaste 2 till 3 månaderna, 
samma förhållningssätt ska gälla för kommunens lokaler. 

Kommunen ska, i de fall evenemang som kommunen ordnat skjutits på framtiden 
på grund av pandemin, förskottsbetala redan bokade krögare, föreläsare osv. 

Uppmuntra till torghandel. Näringsidkare behöver komma ut från instängda 
lokaler och köpcentra. Vi har många torg där tillfälliga försäljning skulle kunna 
vara möjlig utan att för den skull tumma på distansering. 

Krispaketet åt näringslivet innehåller en rad åtgärder: 

• Hemkörning av dagligvaror till målgruppen 70 + och andra 
riskgrupper i samarbete med lokala handlare.  
Kunder ska kunna registrera sig för tjänsten och därmed kunna beställa 
varor med gratis hemleverans. Personal från andra kommunala 
verksamheter som håller stängt under krisen, hämtar upp matkassarna i 
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butiken och kör sedan hem varorna till de äldre. 
 

• Företagsakut 
Göteborgs kommun bildar ihop med företagarna en kanal in dit företagare 
kan vända sig för att få stöd, råd samt svar på frågor.  
 

• Kostnadsfria uteserveringar 
Göteborgs kommun tar inte ut någon avgift för upplåtelse av 
uteserveringar under 2020. De företag som redan idag har 
åretrunttillstånd för uteserveringar har möjlighet att omgående uppföra 
dessa utan extra kostnad. De företag som har beviljade tillstånd med start 
i april erbjuds göra samma sak, men måste först ansöka om tillstånd hos 
Polisen. Uteserveringar är befriad från kommunala avgifter för hela 
säsongen 2020.  
 
De som redan betalat in sin avgift för året återbetalas. Kommunen tar 
dialog med Polisen att man ser positivt på att tidigarelägga 
uteserveringarna och att polisen handlägger ärenden därefter. 
 

• Friskvårdsbidrag 
Omvandla den kommunala friskvårdtimmen till ett bidrag som i sin tur kan 
omvandlas till pengar så att anställda kan köpa presentkort på aktiviteter 
som går att använda som friskvård i näringslivet. Medarbetare inom 
Göteborgs kommun uppmanas att använda förmånen för att gynna 
näringslivet genom att köpa presentkort på friskvårdsaktiviteter i 
näringslivet. Exempel på sådana hälsofrämjande aktiviteter är gym, 
massage, fotvård, tennis mm.  
 

• Sprida budskapet om hemkörning av mat 
Flera restauranger i staden har börjat med hemkörning av mat för att 
underlätta för de som vill undvika folksamlingar. Göteborgs kommun kan 
använda sina kanaler för att hjälpa restaurangerna att nå ut med 
budskapet. 
 

• Årsavgifter i sin tillsyns- och kontrollverksamhet uppskjuts 
För att underlätta för företagen, när så många har likviditetsproblem med 
anledning av Coronaviruset, bör de årliga tillsyns- och kontrollavgifter som 
faktureras till företagen skjutas upp. En dialog bör föras med företagen 
om vad som eventuellt ytterligare kan göras rörande avgifterna för att 
underlätta för företagen. 
 

• Möjliggöra för företagen att anpassa sina tömningsintervaller 
Göteborgs kommun kan hjälpa företagen att anpassa sina 
tömningsintervaller och/eller antal kärl och storlek på kärl. 
Företagskunderna ombeds kontakta kommunen för att få hjälp med 
tömning av mat-, rest-, och osorterat avfall: 

Intervall för matavfall, antal kärl och storlek på kärl kan vid behov ändras. 
Intervall för restavfall, antal kärl och storlek på kärl kan vid behov ändras. 
Intervall för osorterat avfall, antal kärl och storlek på kärl kan vid behov 
ändras.  
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• Personal erbjuds jobb inom kommunen 
En modell tas fram för att, utifrån kommunens behov, kunna erbjuda 
tillfälligt arbete inom kommunens verksamheter för personer som blivit 
friställda från lokala företag. Personerna ska matchas utifrån 
utbildningsbakgrund och behov, där syftet är att upprätthålla 
sysselsättningen i kommunen samt personalförsörja hårt belastade 
verksamheter inom kommunen. Som en del i detta ska en utredning göras 
för att se vilka resurser som måste tillsättas för att en snabbutbildning kan 
arrangeras för att dessa personer ska kunna arbeta inom exempelvis vård 
och omsorg.  
 

• Investeringar och inköp tidigareläggs  
För att bibehålla efterfrågan från respektive bransch utreds vilka inköp, 
utrustning och inventarier i årets budget som kan tidigareläggas. Detta 
gäller även fastighetsinvesteringar om dessa branscher påverkas i ett 
senare skede. Denna utredning används som beslutsunderlag om vilka 
åtgärder som vidtas.  
 

• Kartläggning av debiteringar och skyndsam betalning av fakturor 
För att ytterligare underlätta för näringslivet bör Göteborgs kommun 
kartlägga vilka debiteringar som kommunen kan frysa eller skjuta på, 
beslut om vilka lindringar som kan genomföras.  
 
Vidare ska kommunens bolag vara noga med att betala lokala företags 
och föreningars fakturor skyndsamt, för att hjälpa företagens likviditet.  
 

• Förenkla upphandlingsprocessen 
Upphandlingsprocessen ses över med högsta prioritet. Syftet är att 
förenkla processen och skala bort onödiga krav för att i högre grad gynna 
mindre och lokala företag. 
 

• Reducera avgifter för föreningar 
För att hjälpa de föreningar som påverkas av den pågående 
smittspridningen av Covid-19 ska en kartläggning göras för att se över 
kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande, förhyrningar 
etc. Kartläggningen ska fungera som ett underlag för beslut om att helt 
eller delvis reducera avgifter för föreningslivet. 
 

• Justering av hyror till företagare 
En kartläggning bör göras för att identifiera vilka åtgärder som kan vidtas 
för att justera hyrorna för företagarna. Kommunen bör uppmana privata 
fastighetsägare att göra detsamma.  
 

• Presentkortsfunktion 
Göteborgs kommun bör föra en dialog med näringslivet för att utreda om 
det skulle vara gynnsamt med en presentkortsfunktion där invånare på ett 
enkelt sätt ska kunna köpa presentkort som i sin tur stimulerar likviditeten 
för våra lokala näringsidkare. En alternativ väg i uppdraget är att skapa en 
infrastruktur för en ren sponsringsmodell. 
 

• Gratifikation till medarbetare i form av en lunchmåltid på någon av 
restaurangerna i staden 
Som en uppskattning till kommunens medarbetare som i dagsläget är hårt 
ansträngda utreds möjligheten att ge en gratifikation i form av en 
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lunchmåltid på någon av restaurangerna i kommunen. Genom befintlig 
budget gynnas våra lokala krögare. 

Vi befinner oss i en väldigt tuff situation nu där många företag känner av minskad 
försäljning eller orderingång. Som kommun har vi svårt att kunna hjälpa alla, men 
med detta åtgärdspaket når vi många företag, och där riktade insatser kan ge 
intäkter i kassan relativt snabbt. 
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