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Paragraf 43 Ärendenummer KS2020/725 

Svar på Ledamotsinitiativ - Influensavaccination till 
våra anställda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet avslås.   

Sammanfattning  
Med hänvisning till covid-19 och för att underlätta för de anställda inom vård- och 
omsorg med mera yrkar Socialdemokraterna i ett ledamotsinitiativ att:    

 Kommunstyrelsen avsätter pengar för att anställda vid vård- och 
omsorgsförvaltningen ska få åtets influensavaccination finansierad av 
arbetsgivaren.  

 Finansieringen avser både avgift för vaccinationen och den tid den 
anställde avsätter för att genomgå vaccinationen.  

Det socialdemokraterna yrkar är genomfört och avslutat genom 
företagshälsovårdens stöd i att vaccinera medarbetare mot säsongsinfluensa enligt 
den hantering som samordnades via HR-avdelningen. Avropet av tjänster för 
vaccinering gjordes sedan enligt gällande rutiner med bakgrund av det avtal som 
finns med företagshälsovården. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, socialdemokraterna, 2020-10-26 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-27, § 187 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-25 
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Kommunledningsförvaltningen 
Jonas Ahlström 
Jonas.ahlstrom@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ om influensavaccination till våra 
anställda 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ledamotsinitiativet anses besvarat. 

Ärendet 

Bakgrund 
Med anledning av att corona-pandemin och för att underlätta för de anställda inom 
vård- och omsorg att vaccinera föreslog Socialdemokraterna i ett ledamotsinitiativ 
att:  

- Kommunstyrelsen avsätter pengar för att anställda vid vård- och 
omsorgsförvaltningen ska få årets influensavaccin finansierad av 
arbetsgivaren.  
 

- Finansieringen avser både avgift för vaccination och den tid den anställde 
avsätter för att genomgå vaccination.  

Ärendets beredning 
Ärendet bereddes och samordnades av HR-avdelningen i dialog med ledningen för 
berörda verksamheter. Avropet av tjänster för vaccinering gjordes sedan enligt 
gällande rutiner med bakgrund av det avtal som finns med företagshälsovården. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Ärendet är genomfört och avslutat genom företagshälsovårdens stöd i att 
vaccinera medarbetare mot säsongsinfluensa enligt den hantering som 
samordnades via HR-avdelningen.  

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ, socialdemokraterna, 2020-10-26 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2020-10-27, § 187 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-25 
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Jonas Ahlström 
Tf. HR-chef  
Enköpings kommun 

 
 
 
  

 
Beslutet skickas till: 
Socialdemokraterna
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Paragraf 187 Ärendenummer KS2020/725 

Initiativärende om influensavaccination till våra 
anställda 

Beslut 
Kommunstyrelsen skickar ärendet till kommunledningsförvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Ett ledamotsinitiativ om influensavaccin till Enköpings kommuns anställda har 
inkommit den 26 oktober 2020 från Jesper Englundh (S) med flera. 

__________



Initiativärende om influensavaccination till våra anställda 
Ställd till Kommunstyrelsen i Enköpings kommun 
 
2020 är ett år som för de allra flesta av oss kommer att ha präglats av pandemiutbrottet 
av covid-19. Många i världen, Sverige, men också i Enköping har blivit svårt sjuka och 
avlidit i denna nya sjukdom. Än finns inget vaccin mot covid-19.  
 
Däremot finns vaccin mot säsongsinfluensan. En sjukdom som delar stora likheter med 
covid-19 och som årligen leder till många dödsfall, inte minst bland personer som har 
någon form av kommunal omsorg. Säsongsinfluensan leder även till många sjukdagar 
hos personalen, en personal som i skenet av covid-19 är än mer oumbärlig.  
 
Sveriges regering har tydligt visat att pengar inte ska vara ett hinder för att skydda vår 
befolkning. Regeringens statsbidrag har gjort att kommunens resultat är högre än 
budgeterat så pengar finns för att skydda Enköpingsborna.  
 
Riskerna som kan uppstå i samband med en pågående pandemi av covid-19 som 
sammanfaller med en tuff influensasäsong är stora. Att vaccineringsgraden bland 
anställda inom kommunal vård- och omsorg i Uppsala län förra året låg på ca 15% 
innebär att vi med snarlik hantering inte lär kunna räkna med att vaccinering mot 
säsongsinfluensan kan bidra till en minskad nivå av influensa i våra verksamheter. 
 
Det finns alltså starka skäl, både medmänskliga och ekonomiska, för att ytterligare 
underlätta för de anställda inom vård- och omsorg att vaccinera sig. Långsiktigt bör nog 
ett närmare samarbete med Region Uppsala vara en målbild, men inför denna 
influensasäsong är tiden för knapp för att få till stånd något sådant samarbete i stor 
skala. Därför är ett rimligare alternativ att tydligt understryka vikten av att vaccinera sig 
om du är anställd inom vård- och omsorg.  
 
Ett tänkbart tillvägagångssätt för detta är exempelvis att Enköpings kommun står för 
likväl kostnaderna för vaccination som för den tid som personalen får lägga på att 
vaccinera sig. Om vaccinationen sker på ordinarie arbetstid fordras ingen extra 
ersättning, men för den som behöver lägga sin lediga dag på att bege sig till vårdcentral 
eller vaccinationsbyrå bör en skälig ersättning utgå som motsvarar någon eller ett par 
timmars arbetstid. En rimlig finansiering av detta initiativ är att använda delar av 
resultatet som är över beslutad budget. Alternativt använda något av de statsbidrag som 
kommit kommunen till del.   
 
 
 
 
 



 
Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:  

 
 Att kommunstyrelsen avsätter pengar för att anställda vid vård- och 

omsorgsförvaltningen ska få årets influensavaccination finansierad av 
arbetsgivaren 
 

 Att finansieringen avser både avgift för vaccination och den tid den anställde 
avsätter för att genomgå vaccination 

 
 
Jesper Englundh (S) Andre vice ordförande KS 
 
Matz Keijser (S) ledamot KS 
 
Solweig Sundblad (S) ledamot KS 
 
Solweig Eklund (S) ledamot KS 
 
Linda Johansson (S) ledamot KS
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