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Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om
att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under
arbetstid
LS 2017-0924

Ärendebeskrivning
Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) har lämnat en motion om att uppmuntra och
tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokollsutdrag den 26 oktober 2017
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017
Motion 2017:40

Yrkanden
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 1 november
2017.
Följande yrkande framförs:
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse
motionen besvarad.
Bifall till motionen från Dan Kareliusson (SD).

Propositionsordning
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner att
landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådberedningens förslag.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar, enligt landstingsrådsberedningens förslag, föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Ull
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Reservation
Dan Kareliusson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Expedieras till
Landstingsfullmäktige
Akten

'rdförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per
Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta
landstingsanställda att lämna blod under arbetstid
Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan
Ärendebeskrivning
Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) har lämnat en motion om att
uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting är en av Sveriges största huvudmän för hälsooch sjukvården och har, precis såsom motionärerna skriver, ett stort behov
av blodgivare för att klara sitt hälso- och sjukvårdsuppdrag.
Det finns tre fasta blodcentraler i länet. Till detta tillkommer ett antal så
kallade blodbussar, vilket ger invånarna möjlighet att lämna blod vid
ytterligare cirka 160 platser runtom i länet. Blodbussarna finns dessutom
ofta tillgängliga vid flertalet av landstingets större arbetsplatser.
Verksamhetschefer kan redan idag bevilja en medarbetare frånvaro med lön
för att lämna blod under arbetstid om arbetet så medger. För landstinget
som arbetsgivare är det dock helt centralt att i första hand säkerställa en
tillräcklig bemanning med rätt kompetens dygnet runt i framförallt hälsooch sjukvården. En rättighet att lämna blod under arbetstid skulle därför

LS 2017-0924

2 (2)
SKRIVELSE
2017-11-01

vara en inskränkning i verksamheternas ansvar och uppdrag att leda och
planera respektive verksamhet utifrån behov.
Därför ska respektive bolag och förvaltning inom Stockholms läns landsting
även framgent självständigt hantera frågan huruvida en arbetstagare ska
tillåtas att lämna blod under arbetstid.
Däremot tar motionärerna upp en viktig fråga, eftersom det finns ett behov
av att öka antalet blodgivare i länet. Med bakgrund av detta bör därför
landstinget tillsammans med Blodcentralen aktivt arbeta för att genom
olika kanaler nå ut till invånarna i länet för att öka medvetenheten om
vikten av att alla som kan lämnar blod.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokollsutdrag den 26 oktober 2017
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017
Motion 2017:40
Irene Svenonius

Peter Carpelan

Gustaf Drougge
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Landstingsstyrelsen
Personalutskottet

LS 2017-0047

§8o
Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg
(SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att
l ä m n a blod under arbetstid
LS 2017-0924
Ärendebeskrivning
Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) har lämnat en motion om att
uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017
Motion 2017:40
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger följande förslag.
Bifall till förvaltningens förslag att anse motionen besvarad.
Proposition
Ordförande frågar om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad

Beslutsexpediering:
LS
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
9 oktober 2017
LS 2017-0924
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Personal och utbildning
Lena Halvardson Rensfelt

Landstingsstyrelsens
personalutskott

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per
Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta
landstingsanställda att lämna blod under arbetstid
Ärendebeskrivning
Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) har lämnat en motion om att
uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017
Motion 2017:40
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att

anse motionen besvarad.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) har lämnat en motion i vilken
de föreslår att fullmäktige ska besluta ge landstingsstyrelsen i uppdrag att
utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar
och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.
Förvaltningen anse att frågan om en medarbetare kan tillåtas vara
frånvarande från arbetet för att lämna blod lämpligen hanteras inom
respektive förvaltning och bolag.
Bakgrund
Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) har lämnat en motion om att
uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.
I motionen föreslås att fullmäktige ska besluta ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som
uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för
landstingets anställda.
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Syftet med en sådan policy skulle enligt motionärerna vara att öka antalet
blodgivare i regionen och bidra till ett välfungerande samhälle. Den
frånvaro från arbetet som en sådan policy skulle generera beskrivs som
ringa och utan större påverkan på arbetet.
Överväganden
Som huvudman för hälso- och sjukvården i regionen är det angeläget för
landstinget att ha ett omfattande lager av blod och tillräckligt med
blodgivare. Olika insatser görs för att informera om behovet av blodgivare
och uppmuntra invånare att lämna blod. För att underlätta blodgivning
finns både blodcentraler samt blodbussar som alternerar mellan olika
platser i länet.
För landstinget som arbetsgivare och huvudman är det angeläget att
säkerställa en bemanning med rätt och tillräcklig kompetens i hälso- och
sjukvården. En rättighet för anställda att lämna arbetsplatsen för att lämna
blod skulle inskränka i verksamheternas uppdrag och ansvar för att planera
och leda sin verksamhet. I dagsläget kan chefer bevilja frånvaro med lön för
att lämna blod om arbetet så tillåter och arbetstagaren själv önskar det. I
landstingets administrativa verksamheter kan effekten av kortare frånvaro
för att exempelvis lämna blod påverka verksamheten betydligt mindre än i
hälso- och sjukvården. Förvaltningen anser att respektive förvaltning och
bolag även framgent självständigt ska kunna hantera frågan om huruvida
arbetstagare tillåts lämna blod på arbetstid. Med hänvisning till
ovanstående föreslås motionen anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser
Malin Frenning
Landstingsdirektör
Maria Englund
Personaldirektör
Beslutsexpediering:
Akt
Landstingsfullmäktige
SLL Personal och utbildning
Godkänd av Malin Frenning, 2017-10-06
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Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD)
om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att
lämna blod under arbetstid.
Det finns idag ett antal fasta blodcentralen i Stockholms län samt
blodbussar som besöker cirka 200 platser i länet. Varje år samlas det in
runt 40 000 liter blod från omkring 47 000 blodgivare.
Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer,
olycksfall, förlossningar eller som del i behandlingar av svåra sjukdomar
hos såväl nyfödda som till den äldre befolkningen men det är dessvärre
endast tre av hundra stockholmare som är blodgivare. Som nämnts ovan
har Stockholms län cirka 47 000 blodgivare men för att möta behovet skulle
det behövas ytterligare cirka 20 000.
En undersökning som Blodcentralen i Stockholms läns landsting låtit
genomföra visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade blodgivarna
tycker att arbetsgivare ska tillåta blodgivning under arbetstid. Vid
tidpunkten för undersökning var det endast en femtedel av blodgivarna
som gav blod under arbetstid medan 35 procent uppgav att det skulle
underlätta om de fick tillåtelse från arbetsgivaren att göra så.
Tid är ofta en kritisk faktor för stressade storstadsbor och vi är övertygade
om att fler skulle välja att ge blod om Stockholms läns landsting tillät
blodgivning på arbetstid året om. En man kan lämna blod vid fyra tillfällen
per år medan en kvinna kan göra detta vid tre tillfällen. Detta är således
ingen frånvaro som bör påverka arbetet nämnvärt men däremot skulle
vinsterna för sjukvården och därmed Stockholms läns landsting vara
betydande.
Att låta sina anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett
välfungerande samhälle och det är glädjande att så många företag insett
detta och det är dags att även Stockholms läns landsting gör allt för att
uppmuntra till detta. Det skulle bidra till att landstinget får behålla ett
stabilt blodlager och förhoppningsvis bli självförsörjande på blod och
slipper köpa blod från andra regioner/landsting och ibland utlandet.
91 procent av de företag som tillåter blodgivning under arbetstid
uppmuntrat aktivt de anställda att ge blod men i Stockholms läns landsting
saknas det en uttalad och dokumenterad policy kring detta.
Med anledning av ovanstående så föreslår vi:
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att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för
Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under
arbetstid året om för landstingets anställda.

