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Socialnämndens ordförande 
Kommunfullmäktige 2021-11-09 

Svar på interpellation från Thore Wiberg (SD): 
Kommer kommunen att se till att ovaccinerad 
vårdpersonal inom äldreomsorgen inte får arbeta 
med äldre?  
Thore Wiberg (SD) har i en interpellation den 4 oktober 2021 konstaterat att det 
fortfarande sker utbrott av covid-19 på äldreboenden i landet samtidigt som det 
finns ovaccinerad personal. Interpellanten undrar därför om Täby kommun 
kommer att se till att ovaccinerad personal inte får arbete med äldre.  

Äldre i Täby ska erbjudas en omsorg som kännetecknas av hög kvalitet och 
omtanke. Att vård- och omsorgspersonal är vaccinerade är en självklarhet och 
dessutom en viktig faktor för patientsäkerheten. Täby kommun verkar på olika 
sätt för att så många medarbetare som möjligt både ska kunna vaccinera sig och 
välja att göra det. 

En intresseavvägning mellan det grundlagsstadgade skyddet mot påtvingade 
fysiska ingrepp (vaccination) och verksamhetens behov av att tillhandahålla en 
patientsäker vård behöver göras och det är en ny fråga som inte varit rättsligt 
prövad.  

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde den 21 oktober fick 
kommundirektören i uppdrag att verka för att: 

- Öka vaccinationen bland vård- och omsorgspersonal 

- Endast rekrytera vaccinerad personal om de ska arbeta med personer i 
riskgrupp och de som är äldre än 70 år 

- Genom arbetsledning och omfördelning av arbetsuppgifter 
åstadkomma att de sköraste brukarna endast vårdas av vaccinerad 
personal 

- Ovaccinerad personal har förstärkt skyddsutrustning  

- Informera och stödja privata utförare i att öka vaccinationen bland 
vård- och omsorgspersonal och hanteringen av ovaccinerade 
medarbetare (SÄBO och hemtjänst). 
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En förutsättning för att kunna verka för att endast rekrytera vaccinerad personal, 
omfördelning av arbetsuppgifter och förstärkt skyddsutrustning är att 
arbetsgivaren kan avgöra om arbetssökande eller befintliga medarbetare är 
vaccinerade. Arbetssökande och medarbetare som inte kan visa att de är fullt ut 
vaccinerade kommer hanteras som om de är ovaccinerade. 

 

 

Thomas Nilsonne (M)
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