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 Dnr 2021-000243 08 

KF § 192 Svar på motion om att skydda våra äldre 
bättre 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att socialnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att tillfälligt omplacera 
icke vaccinerad personal inom socialförvaltningens verksamheter,  

att uppdraget ska redovisas till socialnämnden under första kvartalet 2022. 
Socialnämnden har därefter även att fatta de beslut som krävs i frågan.  

Ärendet 

En motion om att skydda våra äldre bättre har inkommit från Mikael Faleke (M). 
Motionären skriver bland annat att spridningen av Covid-19 nu tar ny fart och att 
Folkhälsomyndigheten konstaterar att smittan tar sig in på fler och fler äldreboenden. 

Motionären skriver vidare att det är allvarligt om man inte kan känna sig trygg, utan 
riskerar att smittas av en potentiellt dödlig sjukdom när man har insatser från Tibro 
kommun och föreslår därför följande: 

- att fortsätta uppmuntra all personal att vaccinera sig,  
- att skyndsamt undersöka möjligheten att tillfälligt omplacera icke vaccinerade så 

att de inte jobbar brukarnära inom socialförvaltningens verksamheter. 
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-09-30 att överlämna motionen till 
socialnämnden för beredning. Nämnden svarar att de anser att det är en självklarhet att 
fortsätta uppmuntra och möjliggöra för personal att vaccinera sig. 

Nämnden är också positiv till att undersöka möjligheten att tillfälligt omplacera icke 
vaccinerad personal, eftersom det är en väldigt aktuell fråga. En sådan undersökning 
skulle innebära belysning av fakta, lagkrav, andra myndigheters rekommendationer samt 
en omvärldsbevakning. Detta för att utröna för- och nackdelar med förslaget, 
konsekvenser samt om är möjligt att genomföra. Socialnämnden föreslår därför 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Faleke (M) och Jan Hanna (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2021-11-25 
Socialnämndens protokoll 2021-11-22 § 141 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-11-10 
Motion om att skydda våra äldre bättre, 2021-09-24   

Beslut delges 

Socialnämnden 

___________________ 

 


