
Interpellation ställd till ordförande för Vård och Omsorgsnämnden 

 

Skydda våra boende mot att vårdas av ovaccinerad personal. 

 

Med sorg i hjärtat läser jag i Enköpingsposten att förvaltningschefen för vård och 
omsorgsförvaltningen säger sig inte se något behov av att erbjuda ovaccinerad personal omplacering. 

Vaccinationsgraden bland medarbetarna bedöms vara 80%  vilket anses vara tillräckligt för att skydda 
våra äldre och boende på kommunens anläggningar. 

Mot bakgrund av att det är just våra äldre och svaga som fått betala det högsta priset i den pandemi 
som fortfarande pågår tycker jag det är rimligt att kommunen som arbetsgivare ska vara tydlig med 
att våra boende som behöver vård ska känna trygghet i att veta att vi som arbetsgivare gjort allt vad 
som är möjligt utifrån rådande lagar och avtal. 

Jag är till och med beredd att gå så långt som Liberalerna som menar ”Krav är inte vårt 
förstahandsval men ställda inför ett val mellan den friske anställdas och den sköra individens 
rättigheter, då väljer vi den mest utsattas sida.” 

 

Hur tänker vård och omsorgsnämndens ordförande se till att våra äldre som behöver vård, inte 
utsätts för ovaccinerad personal? 

 

Sverre Ahlbom  

Socialdemokrat 



Från:                                  "Bitte Myrsell" <bitte@myrsell.se>
Skickat:                             Thu, 4 Nov 2021 11:33:24 +0100
Till:                                     "Clara Thorgren" <clara.thorgren@enkoping.se>
Ämne:                               Interpellations svar

Hej, Här kommer mitt svar till Sverre// Bitte
 
Tack för interpellationen.
 
Under denna pandemi har såväl förvaltningen som all personal ute i våra olika verksamheter arbetat 
metodiskt och effektivt för att begränsa smittspridning. Deras arbete gör att jag fortsatt känner mig trygg 
i hur de planerar för ett succesivt öppnare socialt umgänge i alla våra enheter. Jag delar förvaltningens 
uppfattning om att det i nuläget inte är aktuellt med att omplacera personal inom våra verksamheter.
Hemtjänstkunder har kontaktat mig och ingen av dessa har uttryckt oro för smittspridning från 
ovaccinerad personal. Istället har de varit oroliga för att inte få ha kvar den personal som de känner sig 
trygga med. 
Det är viktigt att komma ihåg att vaccinering inte är en garanti för att undvika smitta. Smitta kan föras 
vidare och man kan bli smittad även som fullvaccinerad. Därför är förvaltningens arbete med fortsatt 
skyddsutrustning i vissa delar av omvårdnaden viktig samtidigt som vi nu förbättrar skyddet med den 
tredje dosen.
Sen kommer förvaltningen och även vi som nämnd att följa utvecklingen i frågan och också vara följsam 
om beslut kring detta tas övergripande och som då blir styrande för oss.
 
Bitte Myrsell (M)
Ordförande i Vård och omsorgsnämnden.
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