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Socialnämnden 2022-01-24

Förtydligande av krav på vaccination mot Covid-19 vid
nyanställning inom vård- och omsorgsverksamhet och
LSS
Ärende
Socialnämnden uppdrog den 29 september 20211 åt Socialförvaltningen att
skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska
utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyds kommuns
omsorg.
Ökande smittspridning av Covid-19 gör att det finns ett ökat behov av att
förtydliga kravet på full vaccination vid nyanställning. Kravet behöver
tydligt omfatta sökande till lediga anställningar inom Socialförvaltningens
verksamheter som arbetar med brukare/kunder/boende som är över 70 år
eller i riskgrupp. Syftet med vaccinationskravet är att Danderyd kommun
som arbetsgivare så långt det är möjligt ska säkra en god, trygg och säker
vård och omsorg i verksamheterna samt att brukare/kunder/boende och
anhöriga ska känna sig trygga med att de som arbetar i de berörda
verksamheterna har ett fullgott vaccinationsskydd.

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden vidhåller sitt beslut den 29 september 2021 och förtydligar
att det vid nyanställning av personal som ska arbeta inom kommunens vårdoch omsorgsverksamhet krävs att den sökande har fullgott
vaccinationsskydd innan anställningsavtal ingås. Vaccination ska styrkas
genom uppvisande av giltigt vaccinationsbevis. Med fullgott
vaccinationsskydd avses det som vid tillfället är Folkhälsomyndighetens
rekommendation för aktuell grupp.
Beslutet gäller samtliga anställningsformer och yrkeskategorier som arbetar
vård- och omsorgsnära. Beslutet gäller kommunala verksamheter och
verksamheter med privata utförare som är upphandlade.
Beslutet börjar gälla från och med den 25 januari 2022 och gäller tillsvidare.
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Socialnämnden delegerar till socialdirektören att besluta om när detta krav
kan upphävas.
Socialnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund
Covid-19 är en av de smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga
enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen
(2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga,
samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Covid-19
uppfyller alla tre kriterierna och är dessutom smittspårningspliktig. Utbrottet
är klassificerat som en pandemi och nya virusvarianter har tillkommit som
medfört ökad smittspridning.
Det primära syftet med vaccination mot Covid-19 är att skydda de grupper
som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i Covid-19.
Vaccination av vård- och omsorgspersonal är en viktig faktor för
patientsäkerheten.
Socialnämnden har genom beslut den 29 september 2021 uppdragit åt
socialförvaltningen att skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp
och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i
Danderyds kommuns omsorg. Förvaltningen har muntligt återredovisat ett
antal vidtagna och planerade åtgärder vid socialnämndens sammanträde den
18 oktober 2021.
Vid nyanställning har kommunen sedan Socialnämndens beslut haft
följande text i samtliga annonser för arbete inom vård- och
omsorgsverksamhet samt LSS:
”Folkhälsomyndigheten anser att vaccination av vård- och
omsorgspersonal är en viktig faktor för patientsäkerheten och att
ovaccinerad personal inte bör delta i nära vård och omsorg för personer
över 70 år och riskgrupper.”

Socialförvaltningens yttrande
Då smittspridningen åter har tagit fart i samhället bör det vara ett absolut
krav på vaccination vid nyrekrytering. Det är motiverat av ett berättigat
syfte, att göra allt som är möjligt för att skydda personer över 70 år och
riskgrupper. Förslaget till beslut innebär ett förtydligande av kravet vid
nyanställning.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet bedöms inte ha några tillkommande ekonomiska konsekvenser i
dagsläget.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan för barn och unga utöver den
betydelse det har för barn och unga som ingår i en riskgrupp och har stöd
från socialnämndens omsorgsverksamhet.

Britt-Marie Ekström
Socialdirektör

Åsa Anthony
HR-chef

Handlingar i ärendet
Socialnämndens beslut (delegationsbeslut) den 29 september 2021
Expedieras
Privata utförare inom vård- och omsorgsverksamhet i Danderyds kommun
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