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Dnr -

§ 10 Information
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Besök från projektet Min Kultur och Fritid
Verksamhetschef Susanne Persson informerar om:
b) Antal lediga lägenheter på särskilt boende per 2016-03-17: En ledig lägenhet
på Åsgården.
c) Antal sökande till särskilt boende per 2016-03-17: Elva personer.
d) Antal personer på korttidsboende per 2016-03-17: Tio personer, varav fem
som väntar på särskilt boende demens.
e) Antal utskrivningsklara från sjukvården per 2016-03-17: Ingen siffra att
redovisa.
Från och med nästa sammanträde kommer statistiken tas fram per den siste i
varje månad.
Medicinsk sjuksköterska Susanne Nilsson informerar om:
f) Uppföljning av avvikande händelser 2016-01-01 – 2016-02-29
Kvalitetsstrateg Camilla Knobblock informerar om:
g) Rekvirering av stimulansmedel för kunskapssatsning för baspersonal i äldreoch funktionshinderomsorgen 2016 från Socialstyrelsen, cirka 240 000 kr
Verksamhetschef Monica Ingves informerar om:
h) Två lediga lägenheter på Majorsgatan
i) Protokoll från Framtidsverkstad LSS 2015-09-30
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr VON 15-2016

§ 11 Budget 2016 för vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Budget 2016 för vård- och omsorgsnämnden fastställs.

Ej deltagande i beslut
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Ingrid Ekström (SD) deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2016 för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige
beslutade mål, visare och ekonomiska ramar för verksamheterna.
Nämnden ska fastställa fördelning av investeringsmedel på delprojekt samt
besluta om uppdrag till förvaltningen.

Beslutsunderlag
Förslag till budget 2016 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Budget 2016 för vård- och omsorgsnämnden fastställs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, MAIS, CAKK, AAJN)
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Dnr VON 19-2016

§ 12 Resultatbalansering hemvården 2014
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering. Resultatet för hemvården 2014 var -1 288 920 kr och
motsvarande summa föreslås föras över till resultatutjämningsfond.
Ärendet kommer att hanteras under kommunstyrelsen eftersom det rör medel
från 2014, då verksamheten hemvården hanterades av kommunstyrelsens
vård- och omsorgsutskott. Då verksamheten nu hanteras av vård- och
omsorgsnämnden lämnas ärendet som information på nämnden.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-12-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, JBN)
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Dnr VON 12-2016

§ 13 Intern kontrollplan 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Intern kontrollplan 2016 antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en policy för intern kontroll,
som ligger till grund för arbetet med detta. Enligt policyn ska nämnderna varje
år anta en intern kontrollplan samt följa upp denna. Kommunförvaltningen har
tagit fram förslag till intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämndens
verksamheter.

Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Intern kontrollplan 2016 antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, CAKK, SUN, MAIS)

__
Ajournering 14.45-14.55
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Dnr VON 9-2016

§ 14 Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och
LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2016-03-10, antas som nämndens eget
och överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen för vidare
behandling.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har under 2015 genomfört en granskning, ”Uppföljning av
kontroll inom äldreomsorg och LSS”, i syfte att bedöma om kommunstyrelsen
genom vård- och omsorgsutskottet säkerställer ändamålsenlig styrning och
ledning av verksamheterna vård och omsorg respektive LSS. Granskningen är
genomförd av PwC.
Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under april 2016. Då det
är vård- och omsorgsnämndens verksamhet som blivit granskad ska nämnden
yttra sig över rapporten.
Nu föreligger förslag till yttrande från förvaltningen.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2016-03-10
Rapport från kommunrevisionen ” Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg
och LSS”

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C), Stefan Pettersson
(M), Anneli Persson (S) och Ingrid Ekström (SD): Förvaltningens yttrande,
daterat 2016-03-10, antas som nämndens eget och överlämnas till revisionen
samt till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(21)

Vård- och omsorgsnämnden

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-17

Dnr VON 5-2016

§ 15 Vision för vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till vision för vård och
omsorg, enligt skrivelse daterad 2015-09-24.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Följande vision för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och
omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv
utifrån dina förutsättningar.

Reservationer
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska socialtjänstens omsorg
om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor
får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Målen för äldrepolitiken är att äldre ska
- kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,
- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
- bemötas med respekt, samt
- ha tillgång till god vård och omsorg.
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vårdoch omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att
diskutera framtidens vård och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett
avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som
handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Nästa steg i denna
process är att ta fram en gemensam vision för vård och omsorg.
Förvaltningen har utifrån vad som framkom under framtidsverkstaden,
socialtjänstlagen och dess värdegrund samt de nationella målen för äldrepolitiken utarbetat olika förslag till en framtida vision för vård och omsorg.
Förslagen skickades på remiss i oktober 2015 med sista svarsdag 2016-01-31.
Två remissvar, från SPF Seniorer Svalöv och Centerpartiet, har inkommit.
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Beslutsunderlag
Remissvar från Centerpartiet
Remissvar från SPF Seniorer Svalöv
Remiss från vård- och omsorgsutskottet avseende vision för vård och omsorg,
inkl förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2015-09-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S) förslag till beslut i nämnden: Nämnden ställer sig bakom
förvaltningens förslag till vision för vård och omsorg, enligt skrivelse daterad
2015-09-24.
Anders Svärds (S) förslag till nämnden för förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige: Följande vision för vård och omsorg antas: Vår
vision är en vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och
meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.
Eva Olofsson (C): Ärendet återremitteras.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Eva Olofssons förslag till återremiss och finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Ordförande tar sedan upp sina egna m fl förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK)
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Dnr VON 6-2016

§ 16 Ställningstagande till särskilt boende demens
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till ställningstagande
enligt skrivelse daterad 2015-09-30.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt boende med
demensinriktning.

Reservationer
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vårdoch omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att
diskutera framtidens vård och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett
avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som
handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Ett led i detta arbete är att
se över kommunens särskilda boenden och särskilda boenden demens.
I takt med att antalet äldre ökar i kommunen kan förvaltningen se ett behov av
ett utökat antal platser för särskilt boende demens och särskilt boende allmän
inriktning. Förvaltningen har tagit fram en översyn av kommunens särskilda
boenden och särskilda boenden demens och hur de svarar mot framtida behov.
Frågan avseende framtida lokalbehov för särskilt boende och särskilt boende
demens skickades på remiss i oktober 2015 med sista svarsdag 2016-01-31.
Två remissvar, från SPF Seniorer Svalöv och Centerpartiet, har inkommit.

Beslutsunderlag
Remissvar från Centerpartiet
Remissvar från SPF Seniorer Svalöv
Remissunderlag från vård- och omsorgsutskottet avseende ställningstagande
särskilt boende demens, inkl förvaltningens förslagsskrivelse daterad
2015-09-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S), Stefan Petterssons (M), Anneli Perssons (S) och Ingrid
Ekströms (SD) förslag till beslut i nämnden: Nämnden ställer sig bakom
förvaltningens förslag till ställningstagande enligt skrivelse daterad 2015-09-30.
Anders Svärds (S), Stefan Petterssons (M), Anneli Perssons (S) och Ingrid
Ekströms (SD) förslag till nämnden för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
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kommunfullmäktige: Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt
boende med demensinriktning.
Eva Olofsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras:
-

För en total utredning över befintliga särskilda boenden och möjligheter
till utbyggnad av desamma.

-

För upprättande av en konsekvensanalys av vad en koncentration av en
förändring av Solgården till renodlat demensboende och därmed en
koncentration av dementa i kommunen, innebär för såväl de dementa,
för övriga i behov av särskilt boende och för anhöriga.

I andra hand: förslaget avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Eva Olofssons förslag till återremiss och finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras på sammanträdet.
Ordförande tar därefter upp Eva Olofssons avslagsförslag och finner att
nämnden avslår det.
Ordförande tar sedan upp sina egna m fl förslag till beslut och finner att
nämnden beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK)
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Dnr VON 16-2016

§ 17 Patientsäkerhetsberättelse 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Patientsäkerhetsberättelse för 2015 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Susanne Nilsson har tagit fram patientsäkerhetsberättelse för Svalövs kommun för år 2015.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): Patientsäkerhetsberättelse för 2015 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN)
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Dnr VON 17-2016

§ 18 Revidering av socialnämndens och vård- och
omsorgsnämndens reglementen
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2015-12-07, § 218 (Dnr KS 29-2015), bl a följande
beslut: Kommunstyrelsen uppdras utreda och komma med förslag kring
organisering så att ekonomiskt ansvar för verksamheter och beslut som rör
dessa verksamheter hanteras av samma organ. För vård- och
omsorgsutskottets del rör det internatplaceringar enligt LSS.
Vid genomgång har det konstaterats att tre verksamhetsområden borde
överföras från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, för att nå en så
renodlad uppdelning av verksamhetsområdena mellan nämnderna som möjligt.
De tre områdena är:
-

Äldre människor och människor med funktionshinder

-

Hälso- och sjukvårdslagen

-

Bostadsanpassning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-22, § 25, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Socialnämndens och vårdoch omsorgsnämndens reglementen förändras på så sätt att punkt 1 d) Äldre
människor och människor med funktionshinder, 1 e) Hälso- och sjukvårdslagen
samt 1 i) Bostadsanpassning föres över till vård- och omsorgsnämnden.
2) Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-03-074, § 43, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens
reglementen förändras på så sätt att punkt 1 d) Äldre människor och människor
med funktionshinder, 1 e) Hälso- och sjukvårdslagen samt 1 i) Bostadsanpassning föres över till vård- och omsorgsnämnden.
2) Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.
Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige 2016-03-21.
Förändringarna föreslås träda i kraft 2016-04-01.
Socialnämnden har inte något att erinra mot förslaget, enligt ordförandebeslut
daterat 2016-02-29.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen 2016-03-07, § 43
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-22, § 25
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, daterad
2016-02-08
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Eva Olofsson (C), Stefan Pettersson (M), Håkan Andersson
(C), Anneli Persson (S), David Lenander (S) och Ingrid Ekström (SD): Nämnden
har inget att erinra mot föreslagen revidering.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ)
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Dnr VON 2-2015

§ 19 Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden antas.
2. Kapitel 4 antas under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
avseende reglementesförändringar för socialnämnden respektive vårdoch omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till delegeringsordning för vård- och
omsorgsnämndens verksamheter.
Förslaget bygger på skrivningar i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Ett ärende avseende förändringar i socialnämndens respektive vård- och
omsorgsnämndens reglementen planeras behandlas i kommunfullmäktige
2016-03-21. Dessa förändringar har tagits med i förslaget till delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden genom att områden flyttats över från
socialnämndens delegeringsordning (kap 4 avseende myndighetsutövning).

Beslutsunderlag
Förslag till delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S): 1) Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden antas.
2) Kapitel 4 antas under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut avseende
reglementesförändringar för socialnämnden respektive vård- och
omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK, MAIS, HAHZ, MAN, BRG, KALN)

Justerare
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Dnr VON 21-2016

§ 20 Uppdrag, Titulatur inom LSS
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, daterat 2016-03-09,
och skickar frågan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet lämnade 2015-11-05, § 51, följande uppdrag till
förvaltningen: Förvaltningen uppdras att ta fram ett underlag för att se över
titulatur och tjänsteinnehåll inom LSS- och vård- och omsorgsområdet.
Förvaltningen har nu tagit fram ett underlag avseende titulatur inom LSSområdet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-03-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Ingrid Ekström (SD), Stefan Pettersson (M), Eva Olofsson
(C), Håkan Andersson (C), David Lenander (S) och Anneli Persson (S):
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag, daterat 2016-03-09, och
skickar frågan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAIS)
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 20-2016

§ 21 Information om hälso- och sjukvårdsavtalet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Fördjupad information om hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att
lämnas vid kommande sammanträde med nämnden.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner förväntas träda i kraft från och med den 1 september 2016.
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig
bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar
kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma.
Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015 och i juni
hölls en remisskonferens där samtliga kommuner deltog. Därefter har alla
kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med
dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande
ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna i januari
2016.
I det nya avtalsförslaget har några områden särskilt lyfts fram och tagits hänsyn
till, däribland frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till
uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra
områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den
utvärderingsplan som beskrivs i avtalet. Det fortsatta arbetet kommer att kräva
såväl regionala som lokala förberedelser.
Avtalets uppbyggnad består av en inledning med avtalstid, övergripande mål
och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.
Sedan följer en Grundöverenskommelse (Del A) som i stort sett är densamma
som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver
den finns en Utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden
som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.
Som en del av avtalet finns också Organisering av regional
samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende
hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-03-07
Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2016-03-01

Justerare
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Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne, daterad 2016-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S) förslag till beslut i nämnden: Fördjupad information om
hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att lämnas vid kommande sammanträde
med nämnden.
Anders Svärds (S) förslag till nämnden för förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SUN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 24-2016

§ 22 Möjlighet att nyttja arbetsmarknadspolitisk
åtgärd, Extratjänster i välfärden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamheten ges möjlighet att nyttja den arbetsmarknadspolitiska
åtgärden Extratjänster i välfärden.

Reservationer
Ingrid Ekström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning av ärendet
2015-11-02 infördes extratjänster för långtidsarbetslösa, så kallade Extratjänster i välfärden. Genom extratjänster kan kommuner, landsting och privata
utförare inom välfärden ge långtidsarbetslösa möjlighet att åter inkluderas i
arbetslivet, samtidigt som man får en extra resurs som kan stötta
verksamheten.
Extratjänsterna omfattar följande områden där anställningar får göras inom:
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Sedan 2016-02-01 kan åtgärden även nyttjas inom verksamhet hos
myndigheter som utövar offentliga befogenheter. Arbetsförmedlingen bedömer
om en arbetsplats och arbetsuppgifter är lämpliga.
En extratjänst omfattar 75 % av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig
tid förväntas individen söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett
ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen upp till tolv månader. Stödet kan
förlängas med ytterligare tolv månader.
Socialnämnden fattade 2016-02-24, § 38, följande beslut: 1) Socialnämnden
ser positivt på den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden
som Arbetsförmedlingen erbjuder för att långtidsarbetslösa åter ska inkluderas i
arbetslivet.
Vidare föreslog socialnämnden kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunens nämnder ges möjlighet att fatta beslut om att nyttja den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden i sina respektive
verksamheter.
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Kommunstyrelsen fattade 2016-03-07, § 46, följande beslut: Kommunens
nämnder ges möjlighet att fatta beslut om att nyttja den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden i sina respektive verksamheter.
Nu föreligger möjlighet för vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om att
verksamheterna kan nyttja den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i
välfärden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-07, § 46
Socialnämndens protokoll 2016-02-24, § 38
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-02-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärd (S), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C), Anneli Persson (S)
och David Lenander (S): Verksamheten ges möjlighet att nyttja den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden.
Ingrid Ekström (SD): Sverigedemokraterna yrkar på att man fastställer de
baskrav som ska uppfyllas av personer anställda enligt den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden. Kraven bör omfatta
bl.a. hygien, uppförande, tystnadsplikt.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Ingrid Ekströms förslag till beslut och finner att nämnden
avslår det.
Ordförande tar upp sitt eget m fl förslag till beslut och finner att nämnden
beslutar enligt detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, SNAK)

Justerare
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