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11. Förslag från (V) till Vaccinationspolicy (SN 2021.044)
Förslag till beslut
Socialnämndens beslutar att förslag till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens 
verksamheter avslås.

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att kommunen behöver utforma en vaccinationspolicy mot Covid-19 
för medarbetare inom äldreomsorgen för att skydda kunder och boende inom hemtjänst och 
särskilda boende för äldre.

Motionärerna föreslår att Socialnämnden behöver utforma en policy om vaccination mot 
Covid-19 av alla medarbetare som utför vårdnäraarbete inom äldreomsorgen. 
Vaccinationspolicyn ska ställa krav på att all personal som väljer att avstå vaccination för 
Covid-19 kan komma att omplaceras till annan tjänst och att vid nyanställning av medarbetare 
som utför vårdnära arbete skall var krav på vaccination mot Covid-19. Socialnämnden ska 
även i samband med antagandet av policyn uppmana de privata vårdgivarna att införa 
motsvarande policy inom sina verksamheter.

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp 2 kap. 6 § 
Regeringsformen. Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som 
innebär att arbetsgivare behöver behandla medarbetare som inte är vaccinerad på något annat 
sätt än de som är vaccinerade. Det finns vidare inga belägg för att en person som är 
vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Enligt SKR ska medarbetare i kommuner och 
regioner mot bakgrund av detta fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de 
rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom omplaceringar m.m., ska enbart vidtas om det finns särskilda 
skäl utifrån verksamheten. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån 
omständigheterna i varje enskilt fall. Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär i sig ingen 
rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Uppgift om immunitet är en känslig 
personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa 
specifika förutsättningar. Utifrån rådande kunskapsläge ska arbetsgivare hantera personal med 
immunitet mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet. Ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte heller som nödvändigt att arbetsgivaren registrerar 
eller på annat sätt behandlar sådana uppgifter.

Handlingar
 Förslag från (V) till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter
 §3 Förslag från (V) Vaccinationspolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, Remissvar på förslag (V) till Vaccinationspolicy inom 

socialförvaltningens verksamheter
 §23 SN AU Förslag från (V) Vaccinationspolicy
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Förslag till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter

Under våren 2021 kommer vaccinationer gällande Covid 19 genomföras och under första 
fasen av personal och brukare och boende inom äldreomsorg och hemtjänst. Detta är förstås 
rätt eftersom det är där de mest utsatta grupperna finns.

Vaccinationerna är, och bör vara, frivilliga. Frågan inställer sig då hur kommunen ska ställa 
sig till den personal som arbetar vårdnära inom äldreomsorg och hemtjänst och som inte vill 
vaccinera sig. En ytterligare fråga är vad som kommer att krävas gällande vaccinering för 
nyanställning. Kommunen kan också ställas inför boende och brukare som vill att all personal 
de möter är vaccinerade. 

Vid andra sjukdomsutbrott, som till exempel mässling, har personal som inte varit 
vaccinerade omplacerats till annan mindre utsatt tjänst.

Kommunens policy bör i detta läge vara att prioritera skyddet för brukare och boende. Den 
personal som väljer att avstå vaccination bör informeras om att de då kan komma att  
omplaceras till annan tjänst som inte är vårdnära.

Vid nyanställning ska kravet vara, vid vårdnära arbete, att personen är vaccinerad.

Eftersom det ännu inte är känt hur länge vaccinationen ger ett gott skydd mot Covid-19 bör 
denna policy gälla från 1 juli 2021 och 6 månader framåt, då policyn revideras och 
uppdateras efter dåvarande smittoläge och kunskapsläge.

Vänsterpartiet föreslår att

 Socialförvaltningen ges i uppdrag att formulera en policy om vaccination av vårdnära 
personal inom äldreomsorgen och hemtjänsten där de som arbetar nära klienter, och 
som inte vill vaccinera sig, informeras om att de tills vidare omplaceras till mindre 
utsatta tjänster

 Policyn ska innefatta ett krav på nyanställda inom vårdnära verksamheter inom 
äldreomsorg och hemtjänst ska vara att de är vaccinerade.

 Socialnämnden i samband med antagandet av policyn uppmanar de privata 
vårdgivarna att införa motsvarande policy inom sina verksamheter

 Policyn ska gälla från 1 juli 2021 och revideras senast 31/12 2021.

Vallentuna 14/2 2021

Gunnar Bergström, Vänstetpartiet
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§ 3
Förslag från (V) Vaccinationspolicy
Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning.
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Tjänsteskrivelse
Remissvar på förslag (V) till 
Vaccinationspolicy inom 
socialförvaltningens verksamheter 

Förslag till beslut
Socialnämndens beslutar att förslag till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens 
verksamheter avslås.

Sammanfattning av ärendet
Motionärerna beskriver att kommunen behöver utforma en  vaccinationspolicy mot 
Covid-19 för medarbetare inom äldreomsorgen för att skydda kunder och boende 
inom hemtjänst och särskilda boende för äldre. 

Motionärerna föreslår att Socialnämnden behöver utforma en policy om vaccination 
mot Covid-19 av alla medarbetare som utför vårdnäraarbete  inom äldreomsorgen. 
Vaccinationspolicyn ska ställa krav på att all personal som väljer att avstå vaccination 
för Covid-19 kan komma att omplaceras till annan tjänst och att vid nyanställning av 
medarbetare som utför vårdnära arbete skall var krav på  vaccination mot Covid-19. 
Socialnämnden ska även i samband med antagandet av policyn uppmana de privata 
vårdgivarna att införa motsvarande policy inom sina verksamheter. 

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp 2 kap. 6 § 
Regeringsformen. Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig 
myndighet som innebär att arbetsgivare behöver behandla medarbetare som inte är 
vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade. Det finns vidare inga belägg 
för att en person som är vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Enligt SKR ska 
medarbetare i kommuner och regioner mot bakgrund av detta fortsätta sitt arbete 
precis som tidigare i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal 
hygien och liknande. 

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom omplaceringar m.m., ska enbart vidtas om det finns 
särskilda skäl utifrån verksamheten. Ett sådant ställningstagande kräver en 
bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Att en medarbetare inte är 
vaccinerad innebär i sig ingen rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. 
Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar. Utifrån rådande 
kunskapsläge ska arbetsgivare hantera personal med immunitet mot covid-19 på 
samma sätt som personal som saknar immunitet. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv 
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framstår det inte heller som nödvändigt att arbetsgivaren registrerar eller på annat 
sätt behandlar sådana uppgifter.

Socialnämndens arbetsutskotts bedömning

Socialnämndens arbetsutskott  föreslår att förslag  till Vaccinationspolicy inom 
socialförvaltningens verksamheter avslås. Detta främst med hänvisning att vi som 
arbetsgivaren kan inte tvinga anställda att vaccinera sig eller lämna uppgifter om 
eventuell vaccinationshistorik.  Ett beslut om vilka medicinska behandlingar varje 
individ vill underkasta sig och dela av den informationen är av mycket personlig art 
och tillhör arbetstagarens personliga sfär. Arbetstagaren bestämmer själv över sin 
kropp och den information den vill dela med sig med andra. 

Handlingar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR): 
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/vaccineringcovid19
/fragorochsvarvaccinering.35623.html

Tjänsteskrivelse- Remissvar på förslag till Vaccinationspolicy inom 
socialförvaltningens verksamheter

David Gyllenstråle
Socialchef

Expedieras till:
Akten

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/vaccineringcovid19/fragorochsvarvaccinering.35623.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/halsoochsjukvard/vaccineringcovid19/fragorochsvarvaccinering.35623.html
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§ 23
Förslag från (V) Vaccinationspolicy (SN 2021.044)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att förslag till 
Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter avslås.

Ärendebeskrivning
Motionärerna beskriver att kommunen behöver utforma en vaccinationspolicy mot Covid-19 
för medarbetare inom äldreomsorgen för att skydda kunder och boende inom hemtjänst och 
särskilda boende för äldre.

Motionärerna föreslår att Socialnämnden behöver utforma en policy om vaccination mot 
Covid-19 av alla medarbetare som utför vårdnäraarbete inom äldreomsorgen. 
Vaccinationspolicyn ska ställa krav på att all personal som väljer att avstå vaccination för 
Covid-19 kan komma att omplaceras till annan tjänst och att vid nyanställning av medarbetare 
som utför vårdnära arbete skall var krav på vaccination mot Covid-19. Socialnämnden ska 
även i samband med antagandet av policyn uppmana de privata vårdgivarna att införa 
motsvarande policy inom sina verksamheter.

I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp 2 kap. 6 § 
Regeringsformen. Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som 
innebär att arbetsgivare behöver behandla medarbetare som inte är vaccinerad på något annat 
sätt än de som är vaccinerade. Det finns vidare inga belägg för att en person som är 
vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Enligt SKR ska medarbetare i kommuner och 
regioner mot bakgrund av detta fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de 
rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

Arbetsrättsliga åtgärder, såsom omplaceringar m.m., ska enbart vidtas om det finns särskilda 
skäl utifrån verksamheten. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån 
omständigheterna i varje enskilt fall. Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär i sig ingen 
rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Uppgift om immunitet är en känslig 
personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa 
specifika förutsättningar. Utifrån rådande kunskapsläge ska arbetsgivare hantera personal med 
immunitet mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet. Ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte heller som nödvändigt att arbetsgivaren registrerar 
eller på annat sätt behandlar sådana uppgifter.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Förslag från (V) till Vaccinationspolicy inom socialförvaltningens verksamheter
 §3 Förslag från (V) Vaccinationspolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, Remissvar på förslag (V) till Vaccinationspolicy inom 

socialförvaltningens verksamheter
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