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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till krisledningsnämnden

Datum:
2021-02-04

Diarienummer:
KSN-2021-00422

Handläggare:
Hannes Vidmark

Redovisning av åtgärder för att få
medarbetare att vaccinera sig
Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar
1. att överta kommunstyrelsens ansvar i detta ärende,
2. att lägga redovisningen av insatser för att uppmuntra medarbetare i Uppsala
kommun att vaccinera sig till handlingarna.

Ärendet
I ärendet redovisas åtgärder som hittills vidtagits och som planeras i syfte att
uppmuntra medarbetare att vaccinera sig i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Näringslivsaspekter samt barn- och
jämlikhetsperspektiv bedöms inte aktuella i ärendet.
Föredragning
Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. Alla i Sverige
boende personer som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot covid-19.
(Se FHM).
Det ligger också ett stort intresse för kommunen att så många som möjligt vaccinerar
sig för att bidra till att stoppa smittspridningen. SKR förordar en generös inställning
från arbetsgivarnas sida till att låta personal inom kontaktyrken få vara lediga med lön
för att vaccinera sig. Huvudansvaret för vaccinering och information kring detta ligger
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på regionerna. Alla uppmanas att hjälpa till med att sprida information om vaccination
och bidra till att fler tackar ja till vaccination.
Redovisning av insatser för att få medarbetare i Uppsala kommun att vaccinera sig.
Hur och var vaccinationer ges styrs av region Uppsala som följer den nationella planen
för vaccination mot covid. Att vaccinera sig är kostnadsfritt i hela landet. Uppsala
kommun har infört att samtliga medarbetare har möjlighet att vaccinera sig på
arbetstid. Några insatser för att därutöver underlätta själva vaccinationstillfället för
medarbetare är inte aktuella.
För att i övrigt få så många som möjligt att vaccinera sig genomförs olika insatser inom
kommunikation i nära dialog med regionen. Några av insatserna riktar sig enbart till
medarbetare och andra till både medarbetare och allmänhet. Metoderna kan variera
och inbegriper bland annat direkt information på arbetsplatsen och att visa exempel
på personer i kommunen som vaccinerats i kommunens sociala medier. Planen är att
denna typ av insats kommer löpa under hela våren. Exempel kommunikation redovisas
i bilaga 1.
Insatserna har två syften. Det första syftet är att underlätta för den enskilde att hitta
korrekt information om vaccinerna och hur vaccinationen går till. Det andra syftet är
att öka viljan att vaccinera sig hos de som inte bestämt sig. De insatserna baseras på
evidensbaserad forskning. En mindre grupp har redan av olika skäl tagit ställning till att
inte vaccinera sig. För den gruppen görs inga särskilda insatser, det bedöms ha små
utsikter till framgång att förmå individer med den inställningen att ändra sig.
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Bilaga 1: Exempel på kommunikation i Uppsala kommun om vaccination
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Bilaga 1: Exempel på kommunikation rörande vaccination i Uppsala kommun

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/Vaccinering/

https://insidan.uppsala.se/Kommungemensamt/Kris--sakerhet/Covid-19-Coronavirus/Vaccinering/Roster-om-vaccinationfran-vara-verksamheter/
Kampanjen Röster om vaccination från våra verksamheter pågår under våren med exempel från olika verksamheter. Den
publiceras i samtliga kanaler internt och externt.

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/corona-och-covid-19/rad-till-allmanheten/vaccination-mot-corona/

https://www.facebook.com/uppsalakommun

