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Svar på interpellation om planeringen för covid-19 det närmaste året
Gunnar Bergström (V) har ställt två frågor om planeringen för covid-19 ser ut framöver:  

 Hur avser kommunledningen planera för det kommande året vad gäller effekterna av 
Coronapandemin?

 Är kommunledningen beredd att ge kommunledningsgruppen i uppdrag att utreda och komma med 
förslag på de områden som angetts i interpellationen  (Beredskapslager, digitalt stöd, vilka krav 
brukare kan ställa på smittsäker vård och vilka krav kommunen kan ställa på privata utförare)

Förutsättningarna för hösten är delvis fortsatt oklara, då det finns stora osäkerheter i smittspridning såväl som 
vaccinens effekt på framtida eventuella mutationer. Planeringen inför 2022 sker inom ramen för 
kommunplanearbetet. Planeringen för 2021 finns antagen av fullmäktige såväl som nämnderna i form av 
kommunplan och verksamhetsplaner. Genomförandet anpassas utifrån smittspridning, regionala 
överenskommelser såväl som nationella rekommendationer, råd och ändringar i lagstiftning. Kommunen deltar 
aktivt i den regionala samverkan inom Samverkan Stockholmsregionen, då samsyn och likartad hantering är 
viktigt för att minska smittspridningen såväl som maximera effekterna av restriktionerna.

Parallellt med den operativa hanteringen av covid-19 är utvecklingen av civilt försvar såväl som kris- och 
beredskapsplanering fortsatt pågående. Kommunen behöver beredskap för att kunna hantera 
samhällsstörningar och kriser av olika slag.

Digitalt stöd har sedan tidigare funnits för allmänheten i kulturhuset; förvaltningsövergripande översyn är 
pågående, i syfte att undersöka hur stödet kan utvecklas och fler nås. 

Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare ska behandla 
personal som inte är vaccinerad på annat sätt än de som är vaccinerade. Därtill finns det i Sverige ett 
grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Vidare finns det inga belägg för att en person som är 
vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär därför i sig ingen 
rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. 

Däremot kan arbetsgivaren, efter ett verksamhetsbeslut, ställa krav på vaccinering i vissa verksamheter - där 
det är befogat utifrån verksamhetens särskilda behov. En vaccinering får då ses som en förutsättning att kunna 
stå till arbetsgivarens förfogande, men kräver en bedömning varje enskilt fall. Skulle det vid en sådan 
bedömning finnas medarbetare som inte är vaccinerade finns det därmed vägande skäl för förflyttning eller 
omplacering till annat arbete inom ramen för arbetsskyldigheten. Uppgift om immunitet är en känslig 
personuppgift enligt GDPR och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar; när det finns ett 
berättigat syfte.

Arbetsgivare kan alltså i vissa fall omplacera eller skicka hem personal som inte har fullgott skydd mot 
smittsamma sjukdomar. Ytterst kan personer även nekas jobb. Andelen jobb i kommunal sektor där det kan 
vara aktuellt är dock starkt begränsad och behöver bygga på väsentlig risk för allvarlig smitta - såväl som att 
skyddsutrustning ej bedöms ge tillräckligt skydd.

Parisa Liljestrand (M)

Kommunstyrelsens ordförande
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Planeringen för Covid-19 det närmaste året 
Inför hösten och kommande vinter hoppas vi alla att de som vill och kan vaccinera  sig har gjort det 
och att livet delvis kan återgå till något som är mer normalt. I Vallentuna kommun behöver vi tänka 
igenom och planera hur vi ska agera när den akuta krisen är över och vi kanske inte behöver bära 
munskydd i butiker eller vid besök hos våra äldre släktingar.  

Vi behöver planera för hur livet kommer att gestalta sig med ett aggressivt virus som inte kommer 
att försvinna. Vi kommer på en del områden att behöva planera nytt och ibland tänka om. Denna 
fråga vill Vänsterpartiet att kommunledningen tar tag i så snart som möjligt. Vi nämner i denna 
interpellation ett antal frågor som kommunen behöver agera utifrån. 

Kommunen  har idag ett visst beredskapslager. Behöver det utökas? Finns det andra 
beredskapsåtgärder som behöver vidtas? Under lång tid kommer till exempel många ärenden att 
behöva utföras digitalt. Vilket ställer krav på stöd och hjälp till de som inte är vana med detta. 

Det finns anledning att befara att den långa tiden av restriktioner och isolering har orsakat en 
ökning av psykisk ohälsa och relationsproblem i en del utsatta familjer. I skolan kommer elever 
som halkat efter på grund av stor distansundervisning att behöva extra hjälp. Kommunen behöver 
inventera behovet och planera och finansiera ett arbete med att avhjälpa en del av pandemins 
effekter. 

Vi kommer troligen att få det som kallas vaccinationspass eller vaccinationsbevis i sommar. Ännu 
är det inte klart vilka uppgifter som kommer att finnas i detta intyg och inte heller var det ska gälla 
och användas. Inför hösten och nästa år behövs en vaccinationspolicy att tas fram och sedan 
revideras vid behov. 

Vad säger lagstiftningen om sekretess och integritet kontra våra brukares önskan om en smittsäker 
vård? Kan brukaren kräva att vårdas av enbart personal med vaccinationsintyg? Vad kan vi kräva 
när personal nyanställs? Vad kan kommunen kräva av privata utförare? Detta behöver utredas 
närmare. 

Alla dessa frågor behöver utredas och förslag läggas. Detta arbete behöver komma igång snarast. 

 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: 
• Hur avser kommunledningen planera för det kommande året vad gäller effekterna av 

Coronapandemin? 

• Är kommunledningen beredd att ge kommunledningsgruppen i uppdrag att utreda och komma 
med förslag på de områden vi angett i denna interpellation? 

 
Ledamotens namnteckning 

___________________________  
Gunnar Bergström 
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