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Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl 16.00-16.20 

Beslutande Håkan Andersson (C) 
Hans Lindström (SD), vice ordförande 
Anneli Persson (S), tjg. ers. för Krister Olsson (S) 
Aase Jönsson (KD), ordförande 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg. ers. för Ingrid Ekström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anna Berg von Linde (M) 
Jenny Ulfvin (SD) 
- (L) 
 

Övriga deltagare Mikael Lindberg, socialchef 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
Beris Sabotic, koordinator 
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Utses att justera Håkan Andersson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-05-27 kl. 16.25 

Justerade 
paragrafer § 75   

Sekreterare   

 Sara Månsson  

Ordförande  
 

 Aase Jönsson (KD)  

Justerare  
 

 Håkan Andersson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-27 

Anslaget under tiden 2019-05-28 – 2019-06-18 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr SN 42-2019, KS 165-2019 

§ 76 Övergång från extratjänst till fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser 

Socialnämndens beslut 
 

1. De individer boende i kommunen som har en pågående 
extratjänstanställning, och som inte har en konkret planering för sin 
situation efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett 
projekt skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras 
via den statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

2. Protokollet ska justeras omedelbart. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

 
 

1. De individer boende i kommunen som har en pågående 
extratjänstanställning, och som inte har en konkret planering för sin 
situation efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett 
projekt skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras 
via den statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingens omdaning och stopp på anvisningar till extratjänster har 
förändrat förutsättningarna för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Mot 
bakgrund av detta skapas ett projekt som berör högst 17 individer, dvs. de 
individer boende i kommunen som har en pågående extratjänstanställning, och 
som inte har en konkret planering för sin situation efter att 
extratjänstanställningen löper ut. Dessa individer erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. 
Kommunens kostnader för dessa insatser finansieras via den statliga ersättning 
som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

En förlängning på minst 6 månader med arbetsmarknadsinsatser för de som 
inte har en konkret lösning efter att extratjänstanställningen löper ut skulle 
innebära att kommunen som arbetsgivare får stöd för 78% av den totala 
lönekostnaden och har en kostnad på 22%. Eftersom olika typer av 
arbetsmarknadsinsatser är a kassa berättigat anställningsstöd innebär det att 
en individ som uppfyllt a kassa villkoren kan tidigast 2 år efter sin arbetslöshet 
bli aktuell för någon form av ekonomiskt bistånd. Det är därmed mer lönsamt för 
både den enskilda individen och kommunen, på både kort och lång sikt, att 
förlänga med en arbetsmarknadsinsats när extratjänstanställningen upphör än 
att individen istället återgår till ekonomiskt bistånd. 
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Beslutsunderlag 

Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Håkan Andersson (C) och Anneli Persson (S): 1. De 
individer boende i kommunen som har en pågående extratjänstanställning, och 
som inte har en konkret planering för sin situation efter att 
extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta arbetsmarknadsinsatser via 
Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett projekt skapas för detta ändamål och 
kommunens kostnader finansieras via den statliga ersättning som kommunen 
fick för nyanlända före 2016. 2. Protokollet ska justeras omedelbart. 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. 
De individer boende i kommunen som har en pågående extratjänstanställning, 
och som inte har en konkret planering för sin situation efter att 
extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta arbetsmarknadsinsatser via 
Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett projekt skapas för detta ändamål och 
kommunens kostnader finansieras via den statliga ersättning som kommunen 
fick för nyanlända före 2016. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG, MEEO, SNLN) 


