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Motion 

Karens vid sjukdom 

Kommunstrien 

2022 -06- 03 
Diarienr I Diariepianbeteckn 

Vid kommunstyrelsens sammanträden ges árligen information om kommunens personal, vilka 
yrkesgrupper som finns, inom vilka omr~den, könsfördelning, sjukfránvaro, personalomsättning 
m.m. Allt ur ett arbetsmiljöperspektiv där kommunstyrelsen har arbetsmiljöansvar. 

Där framgick även före pandemins utbrott att vissa personalgrupper har en högre sjukfränvaro än 
andra. Kommunens personalchef förde dà ett resonemang om att det bade är förstäeligt och 
acceptabelt att yrkesgrupper som ex.vis vardar 90-aringar eller smá barn stannar hemma en dag 
extra, till skillnad frän en person som jobbar pà kontor och som kan komma till jobbet lite snuvigare 
än vanligt. Ett resonemang som vi i Socialdemokraterna delar till fullo. 

Däremot uppstar där en orättvisa mellan olika yrkesgrupper med samma arbetsgivare, kommunen, 
som slàr ekonomiskt mot den enskildes ekonomi. Vi vill därför söka införa ett system för att 
utjämna denna orättvisa utifrän en arbetsgivares likabehandlingsansvar. Ett sädant hade 
exempelvis kunnat vara att undersköterskor, barnskötare och förskollärare har en "karensbank" pa 
ett antal dagar per ar för att slippa straffas ekonomiskt för sitt yrkesval gentemot andra 
kommunanställda. 

För att ytterligare peka pa nödvändigheten av att utjämna karensavdragets effekter viii vi hänvisa 
till hur Sveriges regering under pandemin införde ett liknande system. Nu när pandemin lugnat ner 
sig och de tillfälliga reg Ier för att hantera denna avvecklas anser vi att det är rätt tid att nu titta pa 
hur vi kan anpassa oss i Härryda. 

Vi yrkar att: 

• Förvaltningen identifierar vilka yrkesgrupper som kan vara berörda. 

• Förvaltningen utarbetar förslag pà karensutjämningssystem. 

För Socialdemokraterna. 

.. i- 
Monica Bengtsson 
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4a %l Socialdemokraterna 
lt' HÄRRYDA, 

HÄRRYDA KOMMUN 
Motion: 

Införande av trygghetsr~d 

Kommunstyrelsen 

2022 -06- 16 
Diarienr ¡ Oiariepianbeteckn 

Trygghet är en viktig fräga för mänga av kommunens medborgare. Vi Socialdemokrater anser att det 
är dags att ta frägan pá allvar och skapa ett räd för att hantera frägan om trygghet. 

Vi föreslär därför fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en modell för ett 
trygghetsräd samt att införa ett trygghetsräd i kommunen. 

Patrik Linde 

Ulla-Karin Johansso 

Siw Hallbert 

Lays 
Robert Langholz 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -06- 16 
Diarienr ¡ Diarieplanbeteckn 

Motion om ett kallbadhus i kommunen 

Kommunpartiet yrkar pa att förutsättningar och alternativ utreds för ett kallbadhus vid 
nägon av vära mänga badsjöar i kommunen; som en familjär samlingsplats för 
uppfriskande kallbad i det fria âret om. 

Bakgrund 

Värt land har en läng tradition av kallbadhus som nu upplever en renässans med nya 
stilar och konstruktioner vid eller ute pà vattnet; med ambitionsniv~er frän enkelt 
utförande med bara omklädningsrum, bastu, dusch, trappa och ramp till mer ambitiöst 
med samlingsrum, servering, toaletter och bassänger. 

En viktig trend idag är att allt fier ser kallbad (även vinterbad) som positivt för hälsan 
och därför önskar fä tillgáng till vära sjöar äret om, om anläggningar för detta funnesi 
form av ett kallbadhus. 

Ett s~dant skall ses som ett komplement och ej alternativ till den simhall som redan 
beslutats. Kostnaderna för att uppföra och driva ett enkelt kallbadhus skulle vara 
oerhört mycket lägre än de för en simhall, men ändamälet för de tvâ är ocksä 
väsentligt olika. 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -06- 1 6 

ing väg-järnväg i Rävlan /ae r Diarieplanbeteckn Motion om planfri korsn 

Kommunpartiet yrkar i denna motion om att förhandlingar snarast inleds med 
Trafikverket fr att under kommande valperiod äntligen fä till ständ en planfri 
korsning väg-järnväg i Rävlanda, förslagsvis i enlighet med kommunens tidigare 
utredning och förslag om detta, och även om kommunen skulle behöva sta för 
en pâtaglig del av kostnaden. 

Bakgrund 

Rävlanda skärs i dag itu av järnvägsbommar, som ofta är nere och hindrar all 
genomfartstrafik, med resultat som att brandstation och räddningstjänst norr 
om korsningen blir avskurna fr~n skola, äldreboende, kyrka och industriomräde 
söder därom. I praktiken är det järnvägsbommarna som styr Rävlandas 
planering och utveckling och inte vad som är optimalt för samhället. 

Den planskilda korsning järnväg-väg som nu länge diskuterats skulle pätagligt 
förbättra trafikflödet till och fr~än samhället, föra undan tung trafik, minska 
trafikstörningar och olycksrisker samtidigt som störningar pà tägtrafiken 
minskas, enligt den utredning som kommunen presenterade 2019. Denna 
visade tv~ möjliga alternativ, vardera till en kostnad pá ca 60 mnkr, vilket mäste 
ses som marginellt i jämförelse med värdet av de möjligheter de öppnar i kanske 
miljardklassen för samhällets fortsatta utveckling för boende saväl som företag. 

Det är nu hög tid att äntligen päbörja och genomföra arbetet med den planfria 
korsningen, som alla v~ra politiska partier uttryckt sitt stöd för. Först när detta 
är genomfört blir det meningsfullt att p~ allvar utreda och planera Rävlandas 
framtida utveckling. 

?\l«lue, 102.cl 

un Costaus 
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