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Stockholms stad behöver hjälpa regionen med vaccinationer mot covid-19
Storskalig vaccinering krävs för att minska smittspridningen och för att vi under våren ska
kunna öppna upp vår stad så att viktig samhällsverksamhet och näringsliv åter kan verka med
full kraft. Vi är dock genuint oroade över Region Stockholms förmåga att vaccinera
Stockholms befolkning i den takt som krävs. Vår oro grundar sig dels i de svar vi har fått på
frågor om hur regionen bett om stadens hjälp avseende logistik och personal samt dels i de
erfarenheter som Stockholm haft av arbetet med testning sedan pandemin bröt ut.
Kostnaderna av att inte klara av att vaccinera stockholmarna i samma takt som vaccinet blir
tillgängligt är mycket stora. Sveriges Radio Ekot rapporterade den 4 december 2020 om att
”det kan kosta Sverige många miljarder kronor varje månad om vaccineringen mot covid-19
blir försenad”. Detta enligt minnesanteckningar från ett myndighetsmöte där bland annat
Riksgälden och Riksbanken deltagit och som Ekot tagit del av. Riksbanken presenterade på
mötet en uträkning om att kostnaden, i termer av BNP per månad, kan bli 25 miljarder kronor
i ett scenario, men den kan både bli högre och lägre beroende på hur smittspridningen
utvecklas.
Vår stad och vår region har helt enkelt inte råd att låta samma misslyckande som skedde med
testningen ske igen. Därför behöver Stockholms stad erbjuda hjälp och samtidigt vara tydliga
med vilka krav staden har på regionen.
I grunden bygger en framgångsrik vaccination på att den ordinarie vaccinationsorganisationen
fungerar. Det är därför viktigt att regionen, och staden på de sätt vi kan bidra, säkerställer att
de aktörer, offentliga och privata, som verkar inom vaccinationsområdet både ges goda
förutsättningar och möts av höga förväntningar att prioritera ett snabbt genomförande av
vaccinationerna.
Samtidigt – detta är ingen vanlig vaccination och det kommer krävas insatser utöver det
vanliga. Därför behöver staden agera.
Givet att Region Stockholm får tillräckligt med doser från vaccinationstillverkarna bör staden
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 bör staden erbjuda regionen olika former av stöd:
1. Personellt stöd. Staden bör erbjuda att ställa till förfogande de medarbetare i staden
som har behörighet att ge vaccinationer. Detta kan innebära att anställda inom
verksamhet som exempelvis räddningstjänst, äldreomsorg och elevhälsa kan komma
att tillfälligt behöva avstå icke nödvändiga arbetsuppgifter för att snabbt uppnå ett
stort vaccinationsskydd i befolkningen. Staden bör också medverka till att söka upp
pensionerad personal som kan förstärka kapaciteten i vaccinationsverksamheten.

2. Stöd med logistik. Staden finns representerad i hela kommunen med såväl personal
som verksamhetslokaler. Genom att tillhandahålla fler lokaler och insatser från
medarbetare kan staden understödja regionen i en massvaccinering. Detta gäller såväl
stora som små lokaler. Det är centralt att undvika köbildning och folksamlingar men
kan Postnord dela ut paket i drive-in-form på Älvsjömässan så borde staden och
regionen kunna göra detsamma med bemanning dygnet runt.
3. Stöd i samarbete med frivilligorganisationer och försvarsmakten. Såväl
frivilligorganisationer som försvarsmakten har numerär och kompetens för att kunna
bistå vaccinationen. Staden bör medverka till och säkerställa att regionen mobiliserar
dessa krafter för att kunna hjälpa till.
4. För att förstärka samarbetet mellan staden och regionen bör det inrättas ett
samordningsråd bestående av presidierna i Stockholms stads kommunstyrelse och i
Region Stockholms regionstyrelse. Dessa bör träffas regelbundet för information och
gemensamma överenskommelser såväl kring genomförandet av vaccinationen som
kring en förstärkt samverkan om insatser rörande vård och omsorg. Möten i detta
samordningsråd bör protokollföras och tydliga ansvarsfördelningar bör eftersträvas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar:
Att
Att

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.

