
 
Yttrande över yrkande från SD – Låt elevhälsan bli delaktig i 
vaccinationen av elever 
 
Frågan kring hur vaccinationer av 12-15-åringar bäst organiseras i Göteborg diskuterades på 
grundskolenämnden den 21 september. Slutsatsen var att frågan ägs av VGR med vilken 
Grundskoleförvaltningen har en tät dialog. Grundskolorna i Göteborg ska på alla sätt underlätta 
vaccinerandet bl a genom att ställa sina lokaler till förfogande där vaccinationerna kan genomföras. 
Grundskolorna ska även genom konsument- och medborgarservice arbeta tillsammans med 
kulturtolkar för att skapa en så bred uppslutning som möjligt för en hög vaccinationsgrad. I vilken 
utsträckning elevhälsan ska involveras i vaccinationsarbetet är inte fastställt. Man bör ta i beaktande 
att elevhälsan har många ordinarie arbetsuppgifter och till dessa ska konsekvenser av pandemin 
läggas. 

Yrkandet från SD bör därför avslås. 
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Yrkande angående – Låt elevhälsan bli delaktig i 
vaccinationen av elever 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Grundskolenämnden möjliggör för elevhälsan att vara delaktiga i 
vaccinationsarbetet mot covid-19. Detta utreds i dialog med Göteborgs kommun 
kring ökad vaccinationstäckning. 

Yrkandet 
Elevhälsan, är en verksamhet med högt förtroende som har en unik kontakt med 
i stort sett alla barn och ungdomar. Elevhälsan är en viktig folkhälsoarena som 
bevakar barnens rätt till hälsa och tillgång till hälsovård.  

Elevhälsan följer elevhälsoprogrammet med hälsobesök, kontroller inklusive 
vaccinationsprogrammet. Elevhälsan har därmed med sitt uppdrag en stor 
kompetens och erfarenhet av vaccinationer.  

För att öka vaccinationstäckningen behöver vi se över möjligheterna att utöka 
vaccinationsplatserna. Vi går nu in i en fas där massvaccineringen av vuxna är 
slutförd, men fortsatt finns ett arbete att vaccinera personer mellan 16 – 18 år.  

Genom att Västra Götalandsregion samarbetar med elevhälsan i arbetet med att 
vaccinera personer under 18 år, tror vi att vaccinationstäckningen kan öka. Den 
unga behöver då inte ta sig till en annan plats än sin vanliga skolmiljö, och det 
blir inte ett extra moment som behöver utföras genom att ta sig någonstans.  

Ett samarbete med elevhälsan kan ske på olika sätt, antingen genom att 
personalen inom elevhälsan utför vaccineringarna, eller att Västra Götalands 
personal åker till skolorna.  
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