PM Rotel I (Dnr KS 2020/1738)

Stockholms stad behöver hjälpa regionen med
vaccinationer mot covid-19
Skrivelse av Karin Wanngård m.fl. (S)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Karin Wanngård m.fl. (S) har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen. I
skrivelsen framförs att storskalig vaccinering krävs för att minska smittspridningen.
Skribenterna ger uttryck för en oro att Region Stockholm inte ska klara av att
vaccinera Stockholms befolkning i den takt som krävs. De anser att en framgångsrik
vaccination i grunden bygger på att den ordinarie vaccinationsorganisationen
fungerar och att de aktörer, offentliga och privata, som verkar inom
vaccinationsområdet ges goda förutsättningar och möts av höga förväntningar att
prioritera ett snabbt genomförande av vaccinationerna. Samtidigt betonas att insatser
utöver det vanliga kommer att krävas och att staden bör kräva att ett uttalat mål för
regionen slås fast om att alla som vill vaccinera sig ska kunna göra det innan den 1
juli 2021. För att hjälpa Regionen att uppnå detta mål behöver staden, enligt
skrivelsen, erbjuda olika former av stöd.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret understryker att staden tidigt och tydligt framfört vikten av
att detta prioriteras samt att staden står till förfogande för samverkan.
Mina synpunkter
Skrivelsen belyser en högaktuell fråga i dessa tider som vi inom den grönblå
majoriteten och staden sedan länge arbetar intensivt med. Alla vill vi att takten vore
än högre, för att så många stockholmare som möjligt kan vaccinera sig snarast.
Vaccineringen mot Covid-19 är avgörande för våra medborgares hälsa och för att
människor ska kunna återgå till en mer normal vardag igen och ge full livskraft åt
näringsliv och arbetsmarknad. Vi vet att Stockholms ekonomi är en avgörande
tillväxtmotor för hela landet.
Staden har under hela pandemin varit i nära samverkan med Region Stockholm i
vaccinationsfrågan samt även genom Samverkan Stockholmsregionen (SSR)
tillsammans med länets andra kommuner, Länsstyrelsen och andra nationella
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myndigheter, däribland Försvarsmakten. Strukturer för samverkan är etablerade på
olika nivåer och sker kontinuerligt.
Region Stockholm är dock de som har det primära ansvaret för vaccineringen i
Stockholm. Region Stockholm har uttalat ambitionen att vaccination ska ha erbjudits
alla som vill det till sommaren, men vi kan konstatera att processen är beroende av i
vilken takt vi får tillgång till vaccin.
Staden erbjuder ett stort stöd till Regionen i vaccinationsfrågan. I de inledande
faserna har det varit naturligt utifrån att det så direkt rör våra verksamheter samt
brukare, men tidigt har staden även sträckt ut handen och erbjudit stöd till den
planering och samordning som finns kopplat till den bredare vaccinationen som ska
komma igång under våren.
Ett exempel är att stadens centrala krisledning har gett nämnder och
bolagsstyrelser i uppdrag att inventera tillgängliga lokaler som sedan kunnat erbjudas
regionen. Utöver själva lokalerna har staden även uttalat att vi kan bistå med
kringservice för att göra det så enkelt som möjligt för vaccinationsutförarna att
utnyttja de lokaler som står till buds. Ett annat exempel är kommunikationsfrågan där
intensiv planering pågår inom staden och tillsammans med Regionen för att nå ut
med fakta och information om vikten av vaccinering samt hur den ska gå till.
Som skribenterna påtalar kräver en framgångsrik vaccinationsorganisation att
aktörer jobbar gemensamt mot samma mål, och alla bistår i detta arbete. Från
Stockholms stads sida är detta prioriterat.
I övrigt vill jag hänvisa till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 10 mars 2021
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Skrivelse om Stockholms stad behöver hjälpa regionen med vaccinationer mot
covid-19
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt
följande.
Vaccinationen i Region Stockholm fungerar inte tillräckligt väl. Regionen har enligt den
senast tillgängliga statistiken den lägsta graden av vaccinationer i landet. I sju regioner har en
större del av befolkningen fått dos två än vad som fått dos ett i Stockholm. Det är ett kapitalt
misslyckande för vår region och dess politiska ledning.
Det är riktigt som finansborgarrådet konstaterar att en faktor i hur framgångsrik
vaccineringen är handlar om mängden vaccin som fördelas. Här är vi dock helt beroende av
läkemedelsbolagens leveranser och Stockholm har fått lika många doser, sett till andelen
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äldre, som övriga landet. Det förklarar alltså inte skillnaderna i vaccinationsgrad mellan
regionerna. Det förklarar inte heller det upprörande beslutet att prioritera ner de sköraste
äldre. Det måste i stället ses i ljuset av organisatoriska tillkortakommanden och felaktiga
politiska vägval från regionens blågröna styre. När vi väl är igenom vaccinationen finns det
all anledning att låta göra en oberoende utvärdering av detta arbete.
När skrivelsen lämnades in hade vi svårt att föreställa oss att det kunde gå så illa som det
nu gjort. Men det illustrerar behovet av att staden behöver engagera sig i arbetet. Vi
välkomnar därför att såväl stadsledningskontoret som finansborgarrådet bedyrar att det nu
sker. För att senare faser i vaccinationsarbetet inte ska gå lika illa behövs nu ett omfattande
stöd från stadens sida. Det är bra att staden erbjuder sig att bistå när det gäller lokaler.
Skrivelsen föreslog att samarbetet även ska syfta till att använda de personella resurser som
finns i stadens verksamheter och vi förutsätter att det också ingår i stadens fortsatta
ansträngningar.
I svaret på skrivelsen uttrycker stadsledningskontoret diplomatiskt att det finns ett
fungerande samarbete med regionen. Vi har på frågor från den politiska oppositionen förstått
att samarbetet kanske inte alltid är så väl fungerande och vi tror att det ligger både i regionens
och stadens intresse att så sker framöver. Likaså vore det ett styrkebesked om såväl politisk
majoritet som opposition ges insyn i arbetet genom det samordningsråd som föreslås i
skrivelsen.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) och Rashid Mohammed och Sara Stenudd (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Karin Wanngård m.fl. (S) har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen. I
skrivelsen framförs att storskalig vaccinering krävs för att minska smittspridningen
och för att Stockholm under våren ska kunna öppna upp så att viktig
samhällsverksamhet och näringsliv åter kan verka med full kraft.
Skribenterna ger uttryck för en oro att Region Stockholm inte ska klara av att
vaccinera Stockholms befolkning i den takt som krävs. De anser att en framgångsrik
vaccination i grunden bygger på att den ordinarie vaccinationsorganisationen
fungerar och att de aktörer, offentliga och privata, som verkar inom
vaccinationsområdet ges goda förutsättningar och möts av höga förväntningar att
prioritera ett snabbt genomförande av vaccinationerna. Samtidigt betonas att insatser
utöver det vanliga kommer att krävas och att staden bör kräva att ett uttalat mål för
regionen slås fast om att alla som vill vaccinera sig ska kunna göra det innan den 1
juli 2021. För att hjälpa Regionen att uppnå detta mål behöver staden, enligt
skrivelsen, erbjuda olika former av stöd; exempelvis personellt stöd, stöd med
logistik, stöd i samarbete med frivilligorganisationer och försvarsmakten.
Skrivelsen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- ge finansborgarrådet och stadsdirektören i uppdrag att utifrån ovanstående
redovisa hur staden kan bidra till en snabb massvaccinering och erbjuda dessa
insatser till regionen.
- uttala gentemot regionen att inga krafter får sparas för att snabbt vaccinera de
som vill låta sig vaccineras och att det givet tillräcklig tillförsel av vaccin ska
vara ett uttalat mål att de som vill ska erbjudas vaccinering under första
halvåret år 2021.
- inleda diskussioner med regionen avseende tillskapande av ett
samordningsråd för att säkerställa en fungerande vaccinationskedja samt en
förstärkt samverkan kring vård och omsorg mellan staden och regionen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2021 har i huvudsak
följande lydelse.
Pandemin till följd av Covid-19 har påverkat staden på ett betydande sätt under det senaste
året. Negativa konsekvenser varit stora för såväl stockholmarna, dess näringsliv och för
staden som organisation och dess verksamheter. Stadsledningskontoret anser att
vaccinationsfrågan är en högst prioriterad fråga för att så snabbt som möjligt kunna återgå till
en mer normal vardag och minska det personliga lidandet.
Vaccineringen i Stockholm är ett ansvar som i huvudsak ligger hos Region Stockholm.
Stadsledningskontoret vill understryka att samhällets olika aktörer ska göra allt som går för
att bistå i detta, staden är en viktig aktör i detta. Region Stockholm har uttalat ambitionen att
vaccination ska ha erbjudits alla som vill det till sommaren. Så här i inledningen av den
vaccinationsplan som finns går det att konstatera att tillgången till vaccin i hög grad styr
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takten i vaccinationsarbetet. För närvarande är vaccinationen inne i fas 1 och 2 med personer
på särskilda boenden, personer med hemtjänst samt hälso- och sjukvårdspersonal samt
omsorgspersonal. Arbetet ska fortsätta med andra grupper i fas 2, exempelvis äldre personer
och personer i riskgrupp, från mars samt på mer bred front från april.
Stadsledningskontoret vill understryka att det finns en nära samverkan mellan staden och
Region Stockholm i vaccinationsfrågan, precis som har varit fallet under hela pandemin.
Strukturer för samverkan är etablerade på olika nivåer och sker kontinuerligt. Samverkan
pågår både bilateralt mellan staden och Region Stockholm men även genom Samverkan
Stockholmsregionen (SSR) tillsammans med länets andra kommuner, Länsstyrelsen och
andra nationella myndigheter, däribland Försvarsmakten.
Staden erbjuder ett stort stöd till Regionen i vaccinationsfrågan. I de inledande faserna har
det varit naturligt utifrån att det så direkt rör våra verksamheter samt brukare, men tidigt har
staden även sträckt ut handen och erbjudit stöd till den planering och samordning som finns
kopplat till den bredare vaccinationen som ska komma igång under våren.
Ett exempel är att stadens centrala krisledning har givit nämnder och bolagsstyrelser i
uppdrag att inventera tillgängliga lokaler som sedan kunnat erbjudas regionen. Utöver själva
lokalerna har staden även uttalat att vi kan bistå med kringservice för att göra det så enkelt
som möjligt för vaccinationsutförarna att utnyttja de lokaler som står tillbuds. Ett annat
exempel är kommunikationsfrågan där intensiv planering pågår inom staden och tillsammans
med Regionen för att nå ut med fakta och information om vikten av vaccinering samt hur den
ska gå till.
Region Stockholms arbete med vaccinationsfrågan fortskrider och stadsledningskontoret
vill understryka att staden i ett tidigt skede, och på ett tydligt sätt, framfört vikten av att detta
prioriteras samt att staden och dess verksamheter står till förfogande för nära samverkan och
stöd för en framgångsrik process. Stadsledningskontoret anser att de samverkansformer som
är etablerade fungerar och ser fram emot ett fortsatt nära stöd till Regionen i det fortsatta
arbetet.
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