
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-12    

Personalutskott    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Linda Backsten  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ronny Löfquist (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Anna Roos (C)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Personalutskott 
Sammanträdesdatum 2021-10-12   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 11:00-11:45 
  
Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV), Anna Roos (C) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Emma Gröndahl (kommunchef) 

Kjell Thoresson (tf personalchef) 
Jörgen Lövgren (tf omsorgschef - digitalt) 
Jenny Hagesjö (kanslichef) 
Gabriel Sundius (jurist - digitalt) 
Linda Backsten (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Anna Roos (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§26-28 
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ÄRENDELISTA 
§26 Val av justerare 

§27 Godkännande av ärendelista 

§28 Personalfrågor 
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§26 

Val av justerare  
(2021 KS0018) 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med 
ordförande Ronny Löfquist (S). 
Paragrafen är justerad 
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§27 

Godkännande av ärendelista  
(2021 KS0019) 

Beslut 
Personalutskottet godkänner ärendelistan. 
Paragrafen är justerad 
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§28 

Personalfrågor  
(2021 KS0020) 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att Hylte kommun ska ha för avsikt att 
samtlig personal inom omsorgskontoret som arbetar med omsorgsnära verksamhet, inom 
ramen för gällande lagar och avtal, skall vara vaccinerad mot Covid-19. 
  
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppmana omsorgskontoret att i enlighet med 
kommunens avsikt implementera det i verksamheten vid nyrekryteringar, intermittenta 
anställningar och avseende övrig befintlig personal. 
  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att begränsa 
framtida smittspridning av Covid-19 hos särskilt utsatta grupper genom vaccination av 
kommunens personal. Arbetet kommer inledas i omsorgskontorets verksamhet där behovet är 
som störst. Fokus för uppdraget har varit att undersöka dels vilka möjligheter kommunen har 
att bistå arbetstagare i den praktiska hanteringen av vaccinationen samt undersöka vilka 
förutsättningar kommunen som arbetsgivare har inom ramen för gällande lagar och avtal att 
genom vaccination säkerställa en tillfredställande patientsäkerhet inom omsorgskontorets 
verksamhet. Kommunledningskontoret har valt att dela upp det andra uppdraget i tre separata 
frågor för att täcka in relevanta delar av verksamheten och tydliggöra diskrepansen mellan 
olika scenarion. 
  
Vad gäller det första uppdraget så möjliggör omsorgskontoret redan idag för arbetstagare i 
dess verksamhet att vaccinera sig på arbetsplatsen i samband med att Region Halland 
vaccinerar omsorgstagarna på arbetsplatsen. 
  
Vad gäller det andra uppdraget så gör kommunledningskontoret följande bedömningar kring 
frågorna 
  
1.       Nyrekryteringar 
Ett vaccinationskrav i samband med nyrekryteringar bör kunna ställas, men ska endast 
tillämpas i de situationer där det anses uppfylla ett berättigat syfte och ses som såväl lämpligt 
och nödvändigt för att uppnå sagda syfte. 
  
2.       Intermittent anställda 
Det föreligger inte någon skyldighet för omsorgskontoret, utöver eventuell företrädesrätt till 
återanställning, att erbjuda icke-vaccinerad intermittent anställd personal vidare 
arbetstillfällen i omsorgsnära vård. Samma krav som vid nyanställningar gäller. 
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3.       Övrig befintlig personal 
Det bör vara möjligt att omfördela arbetsuppgifter i syfte att säkerställa att enbart vaccinerad 
personal arbetar omsorgsnära särskilt utsatta grupper. Omfördelningen bör i första hand ske 
inom ramen för omsorgskontorets verksamhetsområde.  
  
Gemensamt för samtliga punkter är att säkerställa att det sker en avvägning rörande samtliga 
arbetsuppgifter så att åtgärderna bedöms som proportionerliga i relation till det 
bakomliggande syftet. Detta i syfte att undvika såväl diskriminerande åtgärder som 
arbetsrättsliga överträdelser. 
  
Kommunledningskontoret vill också upplysa om att åtgärderna innebär vissa risker då 
frågorna ännu inte prövats rättsligt. 
  
Kommunledningskontoret anser utifrån bedömningen ovan att det finns förutsättningar att 
arbeta vidare med frågan och att kommunen ska ha för avsikt att samtlig personal inom 
omsorgskontoret som arbetar med omsorgsnära verksamhet, så långt som är möjligt inom 
ramen för gällande lagar och avtal, skall vara vaccinerad mot Covid-19. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Förutsättningar att begränsa Covid-19, fråga om personal i 

omsorgsnära verksamhet 
 Ärendebeskrivning - Förutsättningar för att begränsa Covid-19, fråga om personal i 

omsorgsnära verksamhet 
Paragrafen är justerad 
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