Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-10-08

§ 219: Motion (SD) Kostnadsfri influensavaccinering
Dnr 19KS101

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad.
Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-18, §15, väckte Wanja Delén
(SD) och Mattias Eriksson Falk (SD) rubricerad motion.
Ett yttrande över motionen har inkommit från HR-avdelningen, Styrning och stöd.
Motionärerna föreslår att Gävle kommun likt Region Gävleborg ska införa frivillig
och kostnadsfri säsongsinfluensavaccinering för alla anställda inom vård- och
omsorg. De föreslår också att Sektor Välfärd ska se över vilka ytterligare
personalkategorier som bör erbjudas detta.
Att minska smittorisken, sjukskrivningar bland medarbetare och antalet som
insjuknar i säsongsinfluensa är önskvärt och skulle med stor sannolikhet ge goda
effekter för både medarbetare och brukare i riskgruppen. Därför pågår det redan en
översyn tillsammans med företagshälsovården av vilka behov av vaccinering som
finns för kommunens medarbetare. I yttrandet från HR-avdelningen framgår att en
riskbedömning nu görs för ett vaccinationsprogram. Förslaget är därför att besvara
motionen då arbete redan pågår, och invänta resultatet av översynen och
riskbedömningen inför ett eventuellt införande.
Inlägg i ärendet
Jan Myléus (KD), Therese Metz (MP), Mattias Eriksson Falk (SD), Margareta
Larsson (M), Åsa Wiklund Lång (S)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen.
Jan Myléus (KD), Mattias Eriksson Falk (SD) och Margareta Larsson (M) yrkar
bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänsyn till det inkomna yttrandet anse motionen som besvarad.

Reservationer
Jan Myléus (KD), Margareta Larsson (M) och William Elofsson (M) och Lena
Emanuelsson reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Mattias Eriksson Falk (SD) och Lena Emanuelsson (SD) lämnar följande
reservation
Reservation från Sverigedemokraterna
För Sverigedemokraterna är vår personals hälsa av största vikt, att erbjuda
vaccinering mot smittsamma sjukdomar är ett av stegen för att säkerställa
personalens hälsa men i förlängningen även deras hela arbetsmiljö. Därför vill
Sverigedemokraterna att Gävle kommun tar det ansvaret för att erbjuda
medarbetare ett gott skydd genom vaccinering och detta kostnadsfritt för att
samtliga ska omfattas av detta. Vaccinering för medarbetarna innebär att vi också
minskar risken för smittspridning till kunderna.
Vi reserverar oss mot beslutet i kommunstyrelsen om besvarad, då vi anser att
Gävle kommun inte gör det motionen föreslår.
Beslutsunderlag
 Utlåtande över motion - Motion (SD) Kostnadsfri influensavaccinering, dnr
19KS101-4
 Yttrande över motion (SD) – Kostnadsfri influensavaccinering 19KS101, dnr
19KS101-3
 Motion Sverigedemokraterna (SD) - Kostnadsfri influensavaccinering, dnr
19KS101-1
 Underlag - När påbörjades arbetet med översyn av influensavaccination, dnr
387367
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