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 Dnr 2020-000086 08 

KF § 32 Svar på motion om att underlätta 
blodgivning på betald arbetstid för 
kommunanställda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Ärendet 

En motion om att underlätta blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda inkom 
2020-02-20 från Åse Nicklasson (SD) och Kristoffer By (SD). Motionärerna skriver att 
sjukhusen är i stort behov av blod varje dag, att sjukvården inte fungerar utan blodgivare 
och att kostnaderna för blod är stora redan idag för sjukhusen. 

Motionärerna skriver vidare att flera kommuner runt om i landet ger sina anställda 
möjlighet att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår att även Tibro 
kommun ger sina anställda, som har möjlighet, att på betald arbetstid och i samråd med 
kollegor och chefer, lämna blod när det råder blodbrist. De föreslår därför följande: 

Att berörd nämnd får i uppdrag att se över vilka kostnader och vilken 
verksamhetspåverkan motionens förslag skulle innebära. 

Att berörd nämnd får i uppdrag att i samråd med verksamheten Geblod se över om det 
med enkla åtgärder går att underlätta för den anställda att kunna lämna blod på arbetstid. 

Kommunledningskontorets HR-enhet har utrett motionen ur såväl ekonomiskt som 
personellt perspektiv. Sammanfattningsvis innebär förslaget en hög kostnad för 
kommunen då många av kommunens verksamheter kräver ersättande personal i form av 
vikarier när en medarbetare är frånvarande från sitt arbete. Möjligheten för en 
medarbetare att lämna blod på betald arbetstid skulle således innebära dubbla 
lönekostnader för den tid blodgivaren är frånvarande. Därtill innebär förslaget en 
sårbarhet för tredje man då många av kommunens vårdtagare, brukare inom 
funktionsnedsättning, elever och andra grupper påverkas avsevärt när skifte av personal 
sker. Det är även svårt att få in behöriga vikarier för dessa korta arbetspass.  

Om ett erbjudande om blodgivning på betald arbetstid ska ges behöver det vara möjligt för 
alla yrkesgrupper att nyttja erbjudandet. Detta för att säkerställa en lika hantering oavsett 
yrkesgrupp. Detta bedömer arbetsgivaren inte vara möjligt enligt ovanstående 
resonemang. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åse Nicklasson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 



 Sida 2 (2)

 Kommunfullmäktige 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sammanträdesdatum 2021-03-29 

 

Justerares signatur    Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-02-12 
Motion om att underlätta blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda, 2020-02-20  

Beslut delges 

Motionärerna 
HR-enheten 

___________________ 

 


