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Yttrande angående – Yrkande från SD 
angående vaccination mot Covid19 på betald 
arbetstid 

Yttrandet 
Alliansen instämmer i att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att minska 
smittspridningen. Regionerna har det formella ansvaret för vaccinationer men Göteborgs 
stad och Västra Götalandsregionen jobbar tillsammans för att vaccinera och informera om 
vaccinering. Det är positivt att vaccineringen har kommit igång och att många av stadens 
medarbetare inom staden vill vaccinera sig.  
På en dragning på Kommunstyrelsen 2021-01-27 meddelade Babbs Edberg och Tina 
Liljedahl Scheel direktör för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen respektive HR-
direktör att stadens medarbetare erbjuds att vaccineras på betald arbetstid.  

Med hänvisning till ovan kommer Alliansen att avslå yrkandet från Sverigedemokraterna.  
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Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder, 

förvaltningar och bolag, verka för att samtliga medarbetare inom 
kommunen och i de kommunala bolagen som inte har möjlighet att 
vaccinera sig på sin fritid, får vaccinera sig på betald arbetstid.  
 

Yrkandet 
Det är viktigt att alla hjälps åt för att stoppa smittspridningen, tillsammans kan vi göra 
stor skillnad. Göteborgs Stad kan vara ett föredöme genom att verka för att samtliga 
medarbetare inom kommunen och i de kommunala bolagen, som vill men inte har 
möjlighet att vaccinera sig på sin fritid, får vaccinera sig på betald arbetstid. 

Så snart Sverige får tillräckligt stora leveranser av vaccin inleds massvaccinering. För att 
detta ska gå snabbt rekommenderar Sveriges kommuner och regioner - SKR att anställda 
ska kunna vaccinera sig på betald arbetstid. Det är önskvärt att så många som möjligt 
låter vaccinera sig och att Göteborgs Stad som arbetsgivare underlättar för alla de som 
vill vaccinera sig. Som arbetsgivare ska staden var generös eftersom det finns ett stort 
samhällsintresse i att stoppa spridningen av covid-19. Kostnaderna för kommunen 
understiger vida samhällsnyttan och möjligheten att börja återgå till ett normalt samhälle. 
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