Kommunstyrelsen

Yrkande
2020-04-28
Initiativärende

SD yrkande – Att de 50 000 icke CE märkta
maskerna Göteborg införskaffat för
användning i vården kommer till användning
som enklare munskydd.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se till att de 50 000 masker som Göteborg
stad inhandlat för användning som skyddsutrustning men som inte klarat RISE
tester, skyndsamt kommer göteborgarna till gagn i form av enklare munskydd.
2. Dessa skydd får inte kasseras innan alla andra användningsområden inom
Göteborgs stad är uttömda.

Yrkandet
Coronaepidemin påverkar inte bara människors hälsa utan hela samhället. Detta
inkluderar naturligtvis också distributionskedjan av skyddsutrustning. I början av
Coronaepidemin tog Göteborgs stad beslut på att snabbt inhandla 50 000 masker för
användning inom vården. Det var ett klokt och rimligt beslut.
Nu har dessa masker testats på RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner).
RISE har inrättat ett snabbspår för bedömningsprocessen där tillverkaren eller importören
får ut sina godkända produkter till vården på kortare tid men utan att tumma på säkerhet
eller kvalitet. De 50 000 masker Göteborg inhandlat klarade inte dessa tester för att
användas som skyddsutrustning inom vården.
Sveriges regering har tillfälligt tagit bort kravet om svensk bruksanvisning för personlig
skyddsutrustning avsedd för yrkesmässig användning.
De produkter som är aktuella är de som följer WHO:s vägledning om vad som är
personlig skyddsutrustning: Engångsoveraller, förkläden, handskar, tjockare handskar,
ögonskydd – exempelvis visir, andningsskydd, stövlar eller arbetsskor.
Göteborg och landets övriga kommuner använder redan idag bland annat egentillverkade
skyddsvisir som inte CE-märkts, eller testats.
Det är bra att Göteborg och Sverige har lagar och regler, och att dessa kan ändras. Det är
något typiskt svenskt. Nu har vi alltså 50 000 munskydd i Göteborgs ägo – utan CE
märkning. Frågan som vi måste ställa oss nu är vad vi ska göra med dessa munskydd?

Göteborgs Stad kommunstyrelsen

1 (4)

Om munskydden inte kan/får användas inom sjukvården som ”skyddsutrustning” så är
det sverigedemokraternas mening att dessa munskydd måste komma göteborgarna (de
som betalat för dem) till gagn på bästa sätt. De får absolut inte kasseras eller
säljas/doneras till ett annat land som gladligen tar emot och använder dem.
Munskydd – oavsett kvalitet, används idag i många städer och länder som en del av
barriären mot smittspridning. Det är inte något som ger användaren ett 100% skydd, men
det hjälper till mot dels smittspridning, samt mottagligheten för smitta.
Idag använder tex hemtjänsten inga munskydd. De har heller inte haft riktiga visir att
tillgå, utan många av de anställda har fått med sig en plastficka tänkt till pärmar som de
fäst över ansiktet med en klämma i pannan, vilket är under all kritik. Men alla skydd är
bättre än inga.

(Bilden tagen för ca 3 veckor sedan av hemtjänstpersonal inom Örgryte Härlanda SDN, nu är ryggsäcken
uppdaterad.)
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Dessa masker/munskydd som staden nu har i sin ägo, men som inte kan användas som
skyddsutrustning måste kunna distribueras ut till de göteborgare som vill ha dem.
Att i den värsta epidemin världen skådat inte använda det materiel vi har på bästa sätt,
vore ett oerhört svek mot de människor som valt oss som deras företrädare.
Sverigedemokraterna har tidigare yrkat att Göteborg ska uppmana våra invånare att bära
någon form av munskydd när man vistas bland andra människor (bilaga 1). Flera länder
och städer i EU gör det redan.
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BILAGA 1
Yrkande
2020-04-08
Initiativärende

SD yrkande angående skyddsmasker
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag informera om minskad smittorisk vid
användandet av ansiktsmask och publicera detta på stadens hemsida, samt
förmedla det via andra lämpliga kanaler.

Yrkandet
Det är viktigt att vi tar vårt ansvar och gör allt vi kan för att minska smittorisken av
covid-19. Göteborgs Stad bör informera om fördelen med att bära ansiktsmask utomhus
och i mataffärer osv. Detta görs redan i flera andra städer och i flera länder. Bl. a i New
York och Tjeckien. En mycket pedagogisk film sprids just nu på sociala medier om hur
Tjeckien uppmanar alla medborgare om vikten av att bära ett munskydd av något slag.
Det är lämpligt att lägga upp en liknande film som sänts ut i Tjeckien1 på Göteborgs
hemsida. Givetvis på olika språk så att alla göteborgare kan få ta del av informationen.
Ett munskydd ger naturligtvis inte ett 100% skydd från att bli smittat. Men tillsammans
kan vi skydda varandra.

1

https://youtu.be/2_WxtSavZR4
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