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Yttrande angående – Fortsatt kampanj för 
jämlik och hög vaccinationstäckning 
Yttrandet 
Vi rödgrönrosa Fi, V och MP välkomnar detta yrkande. Göteborg är mitt inne i en 
historisk hög smittspridning. De ovaccinerade i samhället drabbas hårdast av denna 
smittspridning.  
Det är väldigt stora ojämlikheter i staden vad gäller vaccinationstäckning. Enligt VGR:s 
senaste statistik har t.ex. enbart 42% av vuxna invånarna i DeSo-område Gårdsten 
nordöstra fått 2 doser vaccin, medan 93% av vuxna invånare i områdena Askim Södra 
och Billdal Lindås fått 2 doser vaccin. 

Nämnden för demokrati och medborgarservice har på ett förtjänstfullt sätt tillsammans 
med bland annat socialnämnder byggt upp en infrastruktur för flerspråkiga 
informationsinsatser gällande vaccinering riktad mot grupper med låg 
vaccinationstäcking. Det är regionen som bär ansvar för själva vaccineringen i Göteborg, 
men det är oansvarigt av kommunen att låta denna viktiga informationsinsats upphöra vid 
årskiftet 2021/2022, redan innan resultaten återrapporterats till kommunfullmäktige. 

Det tidigare uppdraget gavs med en finansiering på 3 miljoner kr. Vi rödgrönrosa hade 
önskat att Nämnden för demokrati- och medborgarservice hade getts utökad finansiering 
för att fortsätta dessa insatser under 2022, utan att behöva dra ner på annan verksamhet. 
 
Då nedläggning av verksamheten måste stoppas omedelbart stödjer vi detta yrkande, och 
uppmanar nämnden eller nämnderna att hemställa om utökad finansiering om önskat. 
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Yrkande angående – fortsatt kampanj för jämlik och 
hög vaccinationstäckning  
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen hemställer till nämnden för demokrati och medborgarservice att avbryta 
planerad avveckling av den vaccinationskampanj som genomförts i samverkan med andra 
aktörer under 2021.  

Yrkandet 
 
Bara en hög vaccinationstäckning kan stoppa pandemins framfart i Sverige. Med tanke på det alltmer 
belastade läge som sjukvården och omsorgsverksamheterna befinner sig i är det avgörande att 
vaccinationstäckningen fortsätter öka, att alla som redan har dubbelvaccinerats tar sin tredje spruta och 
att alla kommunens delar uppnår samma höga vaccinationssiffror. För att sätta punkt för pandemin, 
kunna avveckla restriktioner och värna såväl liv som hälsa måste hela den offentliga sektorn arbeta för 
att få fler människor att vaccinera sig. Även om det formella ansvaret ligger på Västra 
Götalandsregionen kan, och bör, kommunen göra sin del.  
 
Nyligen fattade förvaltningen för demokrati och medborgarservice beslut om att avveckla sin 
framgångsrika vaccinationskampanj. Detta vore ett stort misstag och riskerar att få allvarliga 
konsekvenser för vaccinationstäckningen i staden. I enlighet med det förfarande som tidigare använts 
under pandemin föreslår vi därför att kommunstyrelsen hemställer till nämnden att avbryta den 
planerade avvecklingen och fortsätta informera göteborgare om hur och varför man vaccinerar sig mot 
covid-19.  
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