MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-06-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Bolmen kl. 08:30-11:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina
Isaksson (SD), Tommy Edenholm (KV) (1:e vice ordförande), Krister Mattsson
(S), Bo-Gunnar Åkesson (M), Bengt-Åke Torhall (L), Hanna Kjellin (S), Erika
Erlingson (C) ersätter Håkan Bengtsson (C), Johnny Winther (SD), Bo Wahlén
(V) ersätter Lisa Mogren (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Alexén (SD)
Ewa Gunnarsson (SD)
Fredrik Engberg (L)

Övriga närvarande

Emma Gröndahl (kommunchef)
Lars Tingsmark (ekonomichef)
Jenny Hagesjö (kanslichef)
Linda Backsten (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Hanna Kjellin (S)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§129

Sekreterare

.................................................
Linda Backsten

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Hanna Kjellin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2022-06-07

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunkontoret
.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§129

Nedtrappning av vaccinkrav
(2021 KS0367)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana omsorgsnämnden att:




Avsluta vaccinationskravet för tillsvidareanställda.
Vaccinkrav kvarstår för nyanställningar och timanställda.
En utvärdering ska ske för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning längre
fram på ett klokt sätt.

Beskrivning av ärendet
Personalutskottets uppfattning är att syftet med vaccinkravet har uppnåtts och en nedtrappning
kan inledas. Väldigt få av omsorgskontorets medarbetare (av de tillsvidareanställda) är idag
ovaccinerade. Den smitta som kommer in hos våra omsorgstagare, kommer främst in via
anhöriga. Just nu är Hylte en av få arbetsgivare i landet som fortsätter driva frågan. Våra
fackliga parter har varit kritiska till vaccinkravet vilket är en kritik som vi tagit till oss av. Den
variant som finns just nu, omikronvarianten, är också något helt annat än den tidigare
deltavarianten.
Handlingar i ärendet
 §25 PU Nedtrappning av vaccinkrav
Förslag till beslut
Personalutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppmana omsorgsnämnden att:




Avsluta vaccinationskravet för tillsvidareanställda.
Vaccinkrav kvarstår för nyanställningar och timanställda.
En utvärdering ska ske för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning längre
fram på ett klokt sätt.

Yrkande
Stina Isaksson (SD) yrkar att vaccinkravet tas bort helt inom alla personalgrupper.
Bo-Gunnar Åkesson (M) yrkar bifall till Stina Isakssons yrkande.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande beslutsordning godkänns:
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- Den som röstar enligt personalutskottets förslag till beslut röstar JA.
- Den som röstar enligt Stina Isakssons yrkande röstar NEJ.
Resultat
Med röstsiffrorna 8 JA-röster och 3 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt personalutskottets förslag till beslut.
Reservation
Bo-Gunnar Åkesson (M), Stina Isaksson (SD) och Johnny Winther (SD) reserverar sig till
förmån för Stina Isakssons yrkande.
Paragrafen är justerad
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Omröstningslista
Mötesdatum
2022-06-07
Kommunstyrelsen

Omröstningslista: §129
Ärende:

Nedtrappning av vaccinkrav, 2021 KS0367

Omröstningslista(or)

Vaccinkrav
Ledamot

Ja

Ronny Löfquist (S), ordförande
Anna Roos (C), 2:e vice ordförande
Stina Isaksson (SD), ledamot
Tommy Edenholm (KV), 1:e vice ordförande
Krister Mattsson (S), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson (M), ledamot
Bengt-Åke Torhall (L), ledamot
Hanna Kjellin (S), ledamot
Erika Erlingson (C), ersättare
Johnny Winther (SD), ledamot
Bo Wahlén (V), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

4 (4)

3

0

