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Svar på motion om blodgivning på betald arbetstid

Magnus Edman (SD) inkom den 17 maj 2016 med rubricerad motion. Motionären
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

u a_ttanställda i Sala kommun ges möjlighet att skänka blod på betald

arbetstid, samt

0 fluppdra till Sala kommun som arbetsgivare, att upplysa alla anställda och
uttala sig positivt till att anställda blir blodgivare.

Motionären skriver att lämna blod innebär ofta att man räddar en annan människas
liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som

endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och
kostnaderna för blod är stora redan i dag för sjukhusen.

Att ge blod är enkelt och går snabbt. Man kan lämna blod 3-4 gånger om året och
själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda

rätt att lämna blod under arbetstid. Motionären föreslår att även Sala kommun ger
de anställda möjlighet att lämna blod på betald arbetstid. Kostnaderna för

kommunen understiger både samhällsnyttan och möjligheterna att rädda andra
människors liv.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning.

Av kommunstyrelsens förvaltnings yttrande framgår att det tar ungefär en timme
per person att lämna blod. Personen ska ta sig till och från arbetet, ge blod samt

vänta en stund efter givning för att säkerställa att inga komplikationer uppstår.

Många av Sala kommuns verksamheter har behov av vikarier när medarbetare är
frånvarande från arbetet. Detta för att service till medborgarna inte ska påverkas

negativt. Personalkostnaden blir dubbel under medarbetares frånvaro på grund av
till exempel blodgivning, om det sker på betald arbetstid. Dessutom är det oftast
praktiskt svårt att anställa vikarier för del av dag.

Frågan om blodgivning [och även mammografi samt PSA-provtagning] på betald
arbetstid har tidigare behandlats i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Beslutet

blev då att följa centrala kollektivavtal - där rätt till ledighet av dessa anledningar
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Verksamheter där inte vikarier krävs för att verksamheten ska fungera, kan tillåta

att medarbetare flexar ut från arbetet för att ge blod. Då sker inte blodgivningen på
betald arbetstid -men dock på arbetstid.

Min uppfattning är att blodgivning är en angelägen uppgift som räddar liv. Jag tycker

därför att det är viktigt att ñnna möjligheter som ökar andelen blodgivare. En sådan
möjlighet kan vara att möjliggöra för kommunens medarbetare att lämna blod på
betald arbetstid. Jag delar dock uppfattningen att detta kan leda till komplikationer i

de fall som vikarie måste sättas in, eftersom det ofta är svårt att rekrytera vikarie för

del av dag.

Jag anser därför att kommunens medarbetare ska ges möjlighet att lämna blod på

betald arbetstid i de fall frånvaro kan medges av närmaste chef utan att vikarie

behöver sättas in.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

fibifalla motionen samt

ag frånvaro för att lämna blod på betald arbetstid kan medges av närmaste chefi de
fall vikarie ej behöver sättas in.

 _ 

Carola Gunnarsson (C
Kommunstyrelsens 0rd 'r-an e



odgmmng på arI:cL!;Lu1.00r.:<ands:antjåonclu fdr-zumom n1E10\'\-“::'*-_lHQtCEILHEXCfDrL2.e:rIL.L):1l.lnok*JRMSX-'VEVDl ÅYLL,rar aI\l\1:cro<oit\,*r“-.'r)2 C‘.:".ll-r,-W‘-_~:arna‘='-,AnpD::L:J-_E;*-I:\100U,\2I'.G,:ms-na- KS:bilaga 2817/34/2

    

 

1(1)
2015-10-31

DIARIENR:2016/681
SALA
KOMMUN

Kommunstyrelsensförvaltning

Ink.2016'lll' 3 l

Mctbllaua

49¢
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunchefens stab
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YTTRANDEANGÅENDEMOTIONOM BLODGIVNINGPÅ BETALDARBETSTID

ÄRENDE

l motion yrkar Sverigedemokraterna (SD) att anställda i Sala kommun ges möjlighet att, på

betald arbetstid, lämna blod. Motionen har lämnats för yttrande av Kommunstyrelsens arbets-
givarutskott.

YTTRANDE I

Att lämna blod för sjukvårdens behov är en viktig och berömvärd insats. Sjukvårdens blodcen-

traler uppmuntrar allmänheten på olika sätt för att öka antalet blodgivare. Det sker skattefi-
nansierat t ex genom gåvor, informationskampanjer, varierade öppettider och ambulerande

blodbussar.

Att ge blod tar ungefär totalt en timme per person. Personen ska ta sig till och från arbetet, ge

blod samt vänta kvar en stund efter givning för att säkerställa att ingen komplikation pga blod-

givningen uppstår.

Många av Sala kommuns verksamheter har behov avvikarier när medarbetareår frånvarande
från arbetet. Detta för att service till medborgarna inte ska påverkas negativt. Personalkostna-
den blir dubbel under medarbetares frånvaro på grund av t ex blodgivning om det sker på be-

tald arbetstid. Dessutom är det oftast praktiskt svårt att anställa vikarier för del av dag.

Bedömningen är att Sala kommuns verksamheter inte har ekonomiska möjligheter att finansi-

era att medarbetare lämnar arbetet för att ge blod på betald arbetstid.

Frågan om blodgivning (och även mammografi samt PSA-provtagning] på betald arbetstid har
tidigare behandlats i Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Beslutet blev då att följa centrala

kollektivavtal -där rätt till ledighet av dessa anledningar inte ingår.

Verksamheter där inte vikarier krävs för att verksamheten ska fungera, kan tillåta att medar-
betare fiexar ut från arbetet för att ge blod. Dä sker inte blodgivningen på betald arbetstid -
men dock på arbetstid.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott föreslår att motionen avslås med hänvisning till
ovanstående.

För Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

jane Allansson
Utredare

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Allansson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 0D Utredare
Box 304 Fax: 0224-188 50 Kommunchefen: stab

733 25 Sala kommun.info@sala.se jane.allansson@sala.se

www.sala.se



}.‘~i1:1:»':.: 5:.‘-3 '/""u‘]-//"34/3

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsensförvaltning

'?“Qçâ/*gâádárøâáfüfáfá/“flzá Ink.2016-05- 1?
Aktblla a

t
  

m"åkercost

Motion angående blodgivning på betald arbetstid.

Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan

människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara
som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och
kostnaderna för blod är stora redan idag för sjukhusen.

Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva

blodgivningen tar endast en kvart. l flera kommuner har kommunanställda rätt att länma blod

under arbetstid.

Sverigedemokraterna föreslår därför att även Sala kommun ger de anställda möjlighet, att på

betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både

samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv.

Med anledning av det ovan antörda yrkar vi på:

- Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Sala kommun ges möjlighet att skänka blod

[så betald arbetstid.

-Att kommunfullmäktige uppdrar åt Sala kommun som arbetsgivare upplyser alla anställda

och uttalar sig positivt till att anställda blir blodgivare.

Sala 17'maj 2016
Sverigedemokraterna Sala

/l/a £2/M%%Z/,
Grup edare Magnus Edman

 


