
  

Datum 

2021-01-21 
Diarienummer 

VO 2021-00024 
 

 

 
Vård & Omsorg 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar på skrivelse 
 
Hej och tack för ert brev om Vaccination av vårdpersonal inom äldrevården, 
 
Det är viktiga frågor ni lyfter som är högst aktuella på både lokal, regional och nationell nivå. 
 
Den undersökning som ni refererar till gjordes inför starten av vaccineringen av medarbetare. Det var 
ett sätt att få en fingervisning om hur intresset för vaccinering är bland medarbetarna för att kunna 
planera arbetet för vaccinering. Det innebär att det inte är en säker siffra för hur många som kommer 
att vaccinera sig utan det kan förändras över tid. Just nu är trycket stort på att få tid till vaccination och 
förväntan är hög på att få sin vaccinering genomförd så fort som möjligt. 
 
Vi arbetar aktivt på förvaltningen för att på olika sätt minska smittspridningen av covid-19. Ett av 
sätten att begränsa spridningen av covid-19 är vaccination. I brevet uttrycker ni oro för att en del av 
medarbetarna i dagsläget inte vill eller känner sig tveksamma till att vaccinera sig mot covid-19. 
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivaren ska erbjuda vaccination av covid-19 till sina 
medarbetare som arbetar patientnära. Men en arbetsgivare kan inte tvinga sina medarbetare att ta ett 
vaccin. I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. 
 
Däremot kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i vissa verksamheter 
för att förhindra smittspridning. Eventuella förändringar kring arbetsplats eller arbetsuppgifter, för 
arbetstagare som saknar vaccination i en sådan situation, ska ske inom ramen för arbetsskyldigheten i 
anställningen. 
 
Sådana åtgärder ska dock endast vidtas om det finns särskilda skäl för det utifrån verksamhetens 
behov. 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. 
 
Vårt samarbete mellan POSAM och förvaltningen är viktigt och hoppas möta er inom en snar framtid 
för fortsatt dialog. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Lillemor Berglund Andreasson 
Förvaltningschef 
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