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Förslag att upphäva tidigare delegationsbeslut om 
principer vid ovaccinerade medarbetare (covid-19) inom 
vård- och omsorgsförvaltningen 

Vård-och omsorgsförvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden upphäver ordförandens delegationsbeslut den 22 december 
2022, § 41, om principer vid ovaccinerade medarbetare (covid-19) inom vård- och 
omsorgsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa att vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är säkra och trygga 
för såväl brukare och patienter som för medarbetare, beslutade nämndens ordförande den 
22 december 2021, § 41, om principer vid ovaccinerade medarbetare (covid-19) inom vård- 
och omsorgsförvaltningen. Principerna innebär följande:  

• Vid rekrytering av personal till patientnära tjänster ställs krav om att den som anställs är 
fullvaccinerad och kan uppvisa vaccinationsbevis covid-19. Detta gäller även andra 
personer som ska utföra patientnära så som elever, studenter och praktikanter.  

• Får arbetsgivaren kännedom om att anställd personal som arbetar patientnära är 
ovaccinerad för covid-19 ska åtgärder vidtas i dialog med medarbetaren. Åtgärder som 
kan vara aktuella är: Utökat användande av skyddsutrustning Tillfälligt andra 
arbetsuppgifter eller förflyttning. 

Beslutet fattades utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att den som inte 
vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd, särskilt viktigt vid kontakt med 
personer som är 70 år och äldre eller person i riskgrupp. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Från den 1 april 2022 klassas inte covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. 
Folkhälsomyndigheten har den 10 februari 2023 meddelat att den särskilda 
rekommendationen om bred testning för covid-19 vid symtom hos vård- och 
omsorgspersonal tas bort från och med den 15 februari 2023. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att nämnden upphäver delegationsbeslutet 
om principer vid ovaccinerade medarbetare (covid-19). 
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Anna-Lena Ramstedt 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: Verksamhetschefer, enhetschefer, intranätet, akten 
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