
DOKUMENTTYP

Datum Diarienummer Sida
2014-01-01 XXX 2014/999 1 (2)

SOCIAL SEKTOR
Avdelning

§ 44 Motion, tillsättning av en arbetsgrupp med 
uppgift att lägga förslag till åtgärder för förbättrade 
arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena 
i kommunen, Centerpartiet

Förslag till beslut
Att arbetsutskottet skall föreslå socialnämnden att godkänna försök med ökad grundbemanning på 
Oasen, Åtorp. 

Ärendebeskrivning
Motion angående tillsättning av en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen har inkommit från 
Centerpartiet. En arbetsgrupp har tillsatts och ett förslag föreligger. Förslaget  innebär att man istället 
för nuvarande personaltäthet på 0,64 respektive 0,74 arbetar med minimi- och maxbemanning och 
upprättar tydliga handlingsplaner för respektive bemanning. 

Förslag till beslutsmotivering
För att bli en attraktiv arbetsplats och säkra framtida personalförsörjning behöver åtgärder vidtas då 
konkurrensen om kompetent personal blir allt högre. Framförallt måste vi förebygga ohälsa, skapa 
större arbetstillfredsställelse och därmed engagemang. Med en ökad grundbemanning minskar vi 
stressen och ger medarbetarna trygghet i vetskapen om att det dagliga arbetet kan klaras av även vid 
oförutsedda händelser som till exempel medarbetares frånvaro. Antalet timmar som tillsätts av 
timavlönade kommer att minskas och därmed ökar kontinuiteten för våra medborgare. Likaså ges 
bättre förutsättningar för medarbetarna att kunna påverka sin schemalagda arbetstid på sin egen 
verksamhet istället för att lägga tillgänglighetstider till bemanningsenheten vilket upplevs stressande. 
Vi behåller den specifika, anpassade kompetensen inom verksamheten vilket ytterligare påverkar 
kontinuiteten.

Beslutsunderlag

Separat skrivelse föreligger

Annette Mårtensson
Chef Bemanningsenheten
0413-28441
annette.martensson@hoor.se

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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SOCIAL SEKTOR
Avdelning

Beslutsunderlag
Separat tjänsteskrivelse



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2016-06-30 1 (2)

SOCIAL SEKTOR

Förslag till åtgärd för förbättrade arbetsvillkor inom 
de mer utsatta personalområdena i kommunen
Inom våra särskilda boenden har vi idag en personaltäthet på 0,64 inom normalt åldrande och 0,74 
inom demensverksamheterna. Detta innebär att vid frånvaro tillsätts automatiskt vikarie för att 
medarbetarna ska uppleva att dagens arbete ska fungera. Vi föreslår en ökad grundbemanning mellan 
kl. 07:00 – 16:00 för att på så vis kunna ha utrymme för såväl planerad som akut frånvaro av en 
medarbetare under denna tid, utan att ett vikariebehov uppstår. På så vis skapar vi större 
arbetstillfredsställelse och därmed engagemang genom att en stressad arbetssituation undviks. Genom 
en ökad grundbemanning förebygger arbetsgivaren ohälsa genom att kraven inte överstiger resurserna. 
Detta medför i förlängningen att Höörs kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare vilket vi ser är en 
nödvändighet i den allt svårare rekryteringen av visstidsanställda med formell kompetens. Det senaste 
året har personalomsättningen varit högre än föregående år, vilket mest troligt beror på att 
rekryteringen har blivit svårare då det finns allt fler privata aktörer och andra kommunala 
verksamheter att konkurrera med.

Arbetsmiljölagen 2 kap. 2 § säger att arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en 
sund och säker miljö. Medarbetarna verkar i en stressad miljö och upplever att inget oförutsett kan 
inträffa utan att en vikarie måste tillsättas. Medarbetarna arbetar i huvudsak varannan helg men kan i 
perioder bli inbeordrade på sin lediga tid, vilket rubbar balansen mellan arbetstid och fritid. Att 
konstant arbeta med den bakomliggande oron främjar ingen god arbetsmiljö varken psykosocialt eller 
fysiskt. Med en ökad grundbemanning minskar vi stressen och ger medarbetarna trygghet i vetskapen 
om att det dagliga arbetet kan klaras av även vid oförutsedda händelser som till exempel medarbetares 
frånvaro. Antalet timmar som tillsätts av timavlönade kommer att minskas och därmed ökar 
kontinuiteten för våra medborgare. Likaså ges bättre förutsättningar för medarbetarna att kunna 
påverka sin schemalagda arbetstid på sin egen verksamhet istället för att lägga tillgänglighetstider till 
bemanningsenheten vilket upplevs stressande. Vi behåller den specifika, anpassade kompetensen inom 
verksamheten vilket ytterligare påverkar kontinuiteten. 

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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SOCIAL SEKTOR

Vi föreslår en ökad grundbemanning mellan kl. 07:00 – 16:00 för att kunna arbeta med minimi- och 
maxbemanning. Handlingsplaner för hur arbetet ska fördelas inom minimi- respektive maxbemanning 
upprättas. Det skapar en tydlighet för medarbetarna eftersom vi klargör vad som förväntas av dem, 
vilket bidrar till minskad stress, större trygghet och skapar engagemang och arbetsglädje. Vi föreslår 
ett års prövoperiod, med utvärdering efter 6 månader.

Personaltätheten dagtid på särskilda boende är idag 6,4 årsarbetare inom normalt åldrande. En ökad 
grundbemanning dagtid kommer att kräva en utökning av 1,2 årsarbetare. Medianlönen för en 
undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och inkl. kostnader för PO och ob ger detta då en ökad 
årskostnad med 537 032 kr.

Det är svårt att beräkna de ekonomiska vinsterna och undersökningar visar att de positiva effekterna 
inte går att värdera i pengar fullt ut. Dessutom kan kostnader och besparingar hamna på olika ställen. 
Men här följer att försök till beräkning:

- Introduktionskostnaden för en ny medarbetare beräknas till 7 414 kr och om vi antar att vi 
genom att införa ökad grundbemanning kommer att utbilda två färre medarbetare är 
besparingen 14 827 kr på ett år.

- I försöket med införande av 6 timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg 
visar sig sjukfrånvaron vara 52 % lägre än snittet i Göteborg. Om man antar att försöket på 
äldreboendet här kommer att innebära en minskning av sjukfrånvaron med 52% jmf med 
2015 innebär det en besparing med 47 549 kr i sjuklönekostnader. 

- Om man antar att kostnaden för timanställd personal kommer att minska med 25% innebär 
detta en besparing med 662 timmar à 303 kr/tim = 200 586 kr jmf med 2015. (Totalt antal 
insatta timvikarietimmar 2015 var 2649 st.)

- Om man antar att kostnaden för övertid kommer att försvinna innebär det en besparing med 
27 517 kr jmf med 2015. 

Total beräknad besparing 290 479 tkr. 
Nettokostnadsökning: 246 553 kr

Annette Mårtensson 
Chef Bemanningsenheten
0413-28441
annette.martensson@hoor.se



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-12-19 1 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2016/344

§ 224 ”Motion, tillsättning av en arbetsgrupp 
med uppgift att lägga förslag till åtgärder 
för förbättrade arbetsvillkor inom de mer 
utsatta personalområdena i kommunen”

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att

Motionen avstyrks.

Ärendebeskrivning
Arne Gustavsson (C) har inkommit med en motion gällande förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom kommunen.

Centerpartiet i Höörs kommun föreslår:

att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp, med uppgift att lägga förslagtill åtgärder 
för förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen, att 
förslag till åtgärder ska föreligga inför budgetarbetet för 2017, samt arbetet skall också 
ses som en viktig del i att i Sydsverige profilera Höörs kommun som en tilltalande 
arbetsgivare.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-17, § 26, att motionen får ställas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2016-02-29, 44 att:

Motionen remitteras till kommundirektören och personalchefen så att de kan föreslå en 
arbetsgrupp som kan tillsättas av kommunfullmäktige.

Personalchefen har översänt motionen till Barn- och utbildningssekton för yttrande.

Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) avstyrker motionen.

Björn Andreasson (M) tillstyrker motionen.

Fredrik Hanell (MP) poängterar att han varken kan tillstyrka eller avstyrka motionen i 
motionens befintliga skick då motionen inte har någon koppling till Barn- och 
utbildningssektorns verksamhet.

 

Beslutsordning
Ordförande ställer nämnden frågan om nämnden kan gå till beslut idag och finner att 
nämnden vill gå till beslut under kvällens sammanträde.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det finns ett bifallsförslag och ett avslagsförslag.

Ordförande frågar nämnden om motionen bifalles eller avslås och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att tillstyrka motionen.

Votering begärs av Per-Olov Henriksson (S).

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning:

JA = Motionen tillstyrks.

NEJ = Motionen avstyrks.

Omröstning
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 6 ledamöter röstar NEJ och 3 
ledamöter röstar JA.

Följande ledamöter röstar NEJ: Maria Boström-Lambrén (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik 
Hanell (MP), Per-Olov Henriksson (S), Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD).

Följande ledamöter röstar JA: Björn Andreasson (M), Susanne Andersson (M) och Hans-
Erik Johansson (KD).

Beslutsunderlag
Motion centerpartiet.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §188).doc
_____







TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-06-08 KSF 2016/41 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunfullmäktige

Motion, tillsättning av en arbetsgrupp med 
uppgift att lägga förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta 
personalområdena i kommunen, Centerpartiet

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har som ett svar på Socialdemokraternas motion om minskad arbetstid 
föreslagit att det ska tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen. Som 
exempel på sådana grupper anges personal i hemtjänsten, socialarbetare och lärare m.fl. 
Detta arbete ska ses som en viktig del att i Sydsverige profilera Höörs kommun som en 
tilltalande arbetsgivare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kommundirektören och 
personalchefen så att de kan föreslå en arbetsgrupp som kan tillsättas av 
kommunfullmäktige. Personalchefen remitterade därefter motionen till barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och utbildningschefen. Barn- och utbildningsnämnden 
svarade att de föreslog att motionen skulle avstyrkas. 

Inom social sektor har en arbetsgrupp tillsatts, den har dock inte beslutats av 
kommunfullmäktige. Social sektor föreslår att det ska godkännas försök på att öka 
grundbemanningen på Oasen, Åtorp.

Ekonomiska konsekvenser

En ökad grundbemanning dagtid kommer att kräva en utökning av 1,2 årsarbetare. 
Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och inkl. kostnader för 
PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 537 032 kr. Förslaget beräknar samtidigt 
ge besparingar på 290 479 kr i form av minskade kostnader för vikarier m.m. 
Nettokostnadsökning blir då 246 553 kr.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunfullmäktige

Förslag till beslutsmotivering
På grund av rådande budgetläge ska föreslagna försök inte genomföras.

Gunilla D Skog
Kanslichef
gunilla.skog@hoor.se

Beslutsunderlag
1. 44 Motion tillsättning av arbetsgrupp (3).docx
2. Tjänsteskrivelse Förslag till åtgärd för förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta 
personalområdena i kommunen.docx
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN § 224).doc
4. Motion centerpartiet.pdf

Beslutet skickas till
Personalchefen
Kommundirektören
Social sektor
Centerpartiet
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/41

§ 215 Motion, tillsättning av en arbetsgrupp 
med uppgift att lägga förslag till åtgärder 
för förbättrade arbetsvillkor inom de mer 
utsatta personalområdena i kommunen, 
Centerpartiet

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avskrivs.

Reservation mot beslutet
Lars-Olof Andersson (C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. Jörgen Ekman (L) reserverar sig muntligen mot beslutet. Arne Gustavsson (C) 
anmäler att han ställer sig bakom Lars-Olof Anderssons (C) reservation och yrkande. 

Ärendebeskrivning
Centerpartiet har som ett svar på Socialdemokraternas motion om minskad arbetstid 
föreslagit att det ska tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att lägga förslag till åtgärder för 
förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta personalområdena i kommunen. Som 
exempel på sådana grupper anges personal i hemtjänsten, socialarbetare och lärare m.fl. 
Detta arbete ska ses som en viktig del att i Sydsverige profilera Höörs kommun som en 
tilltalande arbetsgivare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till kommundirektören och 
personalchefen så att de kan föreslå en arbetsgrupp som kan tillsättas av 
kommunfullmäktige. Personalchefen remitterade därefter motionen till barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och utbildningschefen. Barn- och utbildningsnämnden 
svarade att de föreslog att motionen skulle avstyrkas.

Inom social sektor har en arbetsgrupp tillsatts, den har dock inte beslutats av 
kommunfullmäktige. Social sektor föreslår att det ska godkännas försök på att öka 
grundbemanningen på Oasen, Åtorp.

Ekonomiska konsekvenser

En ökad grundbemanning dagtid kommer att kräva en utökning av 1,2 årsarbetare. 
Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och inkl. kostnader för 
PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 537 032 kr. Förslaget beräknar samtidigt 
ge besparingar på 290 479 kr i form av minskade kostnader för vikarier m.m.

Nettokostnadsökning blir då 246 553 kr.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsmotivering
Motionen ska avskrivas för att den är mer än ett år gammal och då kanslichefen har 
uppdragits att komma med förslag på rutin för effektivisering av behandlingen av 
motioner.

Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 att att-sats 1 och 3 i motionen bifalls.

Jörgen Ekman (L) ställer sig bakom Lars-Olof Anderssons (C) förslag till beslut.

Susanne Asserfors (S) och Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden, att motionen avslås och att motionens 
att-sats 1 och 3 bifalls. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avskriva motionen.

Beslutsunderlag
1. 44 Motion tillsättning av arbetsgrupp (3).docx
2. Tjänsteskrivelse Förslag till åtgärd för förbättrade arbetsvillkor inom de mer utsatta 
personalområdena i kommunen.docx
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN § 224).doc
4. Motion centerpartiet.pdf
5. Tjänsteskrivelse.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §251).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/436

§ 299 Motion angående försöksverksamhet 
med 6 timmars arbetsdag, 
Socialdemokraterna i Höör

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Personalchefen och kommundirektören uppdras att i samråd med sektorerna utreda 
vilka personalgrupper som kan erbjudas 6 timmars arbetsdag samt göra 
kostnadsberäkning för 2017 och 2027. Svar ska lämnas till kommunkansliet senast den 
30 april 2016.

2. Under beredningen enligt punkt ett ska en prioriterad personalgrupp vara personal med 
barn i förskoleåldern. 

Reservation mot beslutet
Anna Palm (M), Christer Olsson (M) och Lars-Olof Andersson (C) reserverar sig 
muntligen mot samtliga beslut.

Ärendebeskrivning
Linda Andersson, Maria Boström-Lambrén, Annagreta Reinholdz, Anders Magnhagen och 
Lars Oscarsson, Socialdemokraterna i Höör har i ”Motion om försöksverksamhet med 6 
timmar arbetsdag” föreslagit att Höörs kommun inleder en försöksverksamhet för att 
utvärdera effekterna av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön samt att 
försöksverksamheten inleds senast den 31 december 2016.

Nu är det fråga om ärendets beredning.

Yrkanden
Christer Olsson (M) yrkar att motionen avslås. Avslagsyrkandet biträds av Lars-Olof 
Andersson och Anna Palm (M).

Susanne Asserfors (S) yrkar att beslutet ska ändas till: Personalchefen och 
kommundirektören uppdras att i samråd med sektorerna utreda vilka personalgrupper 
som kan erbjudas 6 timmars arbetsdag samt göra kostnadsberäkning för 2017 och 2027. 
Svar ska lämnas till kommunkansliet senast den 30 april 2016.

Fredrik Hanell (MP) yrkar att under beredningen enligt punkt ett ska en prioriterad 
personalgrupp vara personal med barn i förskoleåldern. 

Anna Palm (M) yrkar att kommunstyrelsen ska avgöra hur motionen ska beredas.

Beslutsordning
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om att ärendet ska lyftas till 
kommunstyrelsen och att detta yrkande ska prövas först. Ordföranden ställer proposition 
på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ärendet inte ska 
lyftas till kommunstyrelsen utan beslutas idag.

Votering begärs (omröstning nr 1).

Ordföranden konstaterar att Susanne Asserfors (S) yrkande ska ställas mot Christer 
Olssons (M) avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Susanne Asserfors (S) yrkande.

Votering begärs (omröstning nr 2).

Ordföranden konstaterar att Fredrik Hanell (MP) gjort ett tillägsyrkande. Ordföranden 
ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutat i enlighet med Fredrik Hanells (MP) yrkande.

Votering begärs (omröstning nr 3).

Omröstning
OMRÖSTNING NR 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsordning:

JA = Ärendet ska avgöras idag.

Nej = Anna Palms (M) yrkande antas, vilket innebär att kommunstyrelsen ska besluta om 
ärendets beredning.

Omröstningen utfaller med att 3 ledamöter röstar JA och 3 ledamöter röstar NEJ.

Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP) och Stefan 
Lissmark (S).

Följande ledamöter röstar NEJ: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C) och Anna 
Palm (M).

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.

OMRÖSTNING NR 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsordning:

JA = Susanne Asserfors (S) yrkande antas.

Nej = Christer Olssons (M) yrkande antas, vilket innebär avslag till motionen.

Omröstningen utfaller med att 3 ledamöter röstar JA och 3 ledamöter röstar NEJ.

Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP) och Stefan 
Lissmark (S).

Följande ledamöter röstar NEJ: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C) och Anna 
Palm (M).

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Susanne Asserfors (S) yrkande.

OMRÖSTNING NR 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsordning:

JA = Fredrik Hanells (MP) yrkande antas.

Nej = Fredrik Hanells (MP) yrkande avslås.

Omröstningen utfaller med att 3 ledamöter röstar JA och 3 ledamöter röstar NEJ.

Följande ledamöter röstar JA: Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP) och Stefan 
Lissmark (S).

Följande ledamöter röstar NEJ: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C) och Anna 
Palm (M).

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med 
Fredrik Hanells (MP) yrkande.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2015-11-26
2.Motion ang försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, inlämnad av 
Socialdemokraterna i Höör 2015-10-27.
_____
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2016/343

§ 223 Motion angående försöksverksamhet 
med 6 timmarsarbetsdag

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att

Motionen avstyrks.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion angående försöksverksamhet med 6 timmars 
arbetsdag.

Socialdemokraterna föreslår att Höörs kommun skall inleda en försöksverksamhet inom 
lämplig del inom den kommunala verksamheten för att utvärdera effekterna av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-25 att motionen får ställas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-14, § 299, att:

1. Personalchefen och kommundirektören uppdras att i samråd med sektorerna utreda 
vilka personalgrupper som kan erbjudas 6 timmars arbetsdag samt göra 
kostnadsberäkning för 2017 och 2027. Svar ska lämnas till kommunkansliet senast den 
30 april 2016.

2. Under beredningen enligt punkt ett ska en prioriterad personalgrupp vara personal med 
barn i förskoleåldern. 

Personalchefen har översänt motionen till Barn- och utbildningssekton för yttrande.

 

Överläggning
Maria Boström-Lambrén (S) förklarar motionens uppkomst.

Yrkanden
Maria Boström-Lambrén (S) föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta:

Motionen översänds till personalavdelningen inom Höörs kommun för att 
personalavdelningen skall utarbeta underlag till motionen i första hand och i andra hand 
att motionen skall återremitteras till Kommunstyrelsen eftersom nämnden inte äger 
frågan. 

Björn Andreasson (M) yrkar att motionen avstyrks och så gör även Rolf Streijffert (SD).

Beslutsordning
Ordförande ställer nämnden frågan om nämnden kan gå till beslut idag och finner att 
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nämnden vill gå till beslut under kvällens sammanträde.

Ordförande ställer frågan om motionen avslås eller bifalles. Ordföranden konstaterar att 
Barn- och utbildningsnämnden beslutat att avstyrka motionen.

Votering begärs av Maria Boström-Lambrén (S).

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsordning:

JA = Motionen tillstyrks.

NEJ = Motionen avstyrks.

Omröstning
Omröstning genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar NEJ och 4 
ledamöter röstar JA.

Följande ledamöter röstar NEJ: Björn Andreasson (M), Susanne Andersson (M), Hans-
Erik Johansson (KD), Stefan Liljenberg (SD) och Rolf Streijffert (SD).

Följande ledamöter röstar JA: Maria Boström-Lambrén (S), Lars Oscarsson (S), Fredrik 
Hanell (MP) och Per Olov Henriksson (S).

Beslutsunderlag
Motion ang försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag Socialdemokraterna.pdf
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (2016-12-06 BUN AU §187).doc
_____
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SOCIAL SEKTOR

Försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag
Under 2015 tillsatte bemanningsenheten på Social sektor visstidsanställda motsvarande 104 784 
timmar. Det motsvarar i sin tur 53 årsarbetare. Kostnaderna för visstidsanställda är höga. Vi beräknar 
ca 5 dagars introduktion innan medarbetaren kan arbeta självständigt i verksamheten. Det senaste året 
har personalomsättningen varit högre än föregående år, vilket mest troligt beror på att rekryteringen 
har blivit svårare då det finns allt fler privata aktörer och andra kommunala verksamheter att 
konkurrera med. För att Höörs kommun ska kunna vara med och konkurrera om kompetent personal 
måste vi skapa en god arbetsmiljö och därmed bli en attraktiv arbetsgivare. 

Ett led i att kunna marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare är att arbeta för att förebygga ohälsa. 
6 timmars arbetsdag leder till ökad bemanning med färre visstidsanställda som resulterar i ökad 
kontinuitet för medborgaren. Den ökade bemanningen ger bättre förutsättningar för att ta bort eller 
minimera de delade turerna. Det ger även bättre förutsättningar för att kunna påverka sin schemalagda 
arbetstid, vilket ger en bättre balans mellan arbetstid och fritid och ökar medarbetarnas engagemang 
och välbefinnande.

Det krävs en ökad grundbemanning med 6 timmars arbetsdag, fler tillsvidareanställda behöver 
rekryteras. Detta ger färre timanställda och därmed lägre kostnader för introduktion samt ökad 
kontinuitet. Vi säkrar upp personalförsörjningen framöver, vilket är en nödvändighet i den allt svårare 
rekryteringen av timanställda.
6 timmars arbetsdag kommer påverka undersköterskornas hälsa, ork och stressnivå vilket i sin tur 
minskar sjukfrånvaron och antalet timmar som tillsätts av timanställda minskar, vilket leder till en 
ökad kontinuitet för medborgaren. Dessa effekter har påvisats vid försök på Svartedalens äldreboende 
i Göteborg.

Personaltätheten dagtid är idag 7,4 årsarbetare inom demensverksamheten. Om 6 timmars arbetsdag 
införs kommer det att krävas 9,34 årsarbetare istället, en ökning av 1,94 årsarbetare. Medianlönen för 
en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och inkl. kostnader för PO och ob ger detta då en 
ökad årskostnad med 868 201 kr.

Det är svårt att beräkna de ekonomiska vinsterna och undersökningar visar att de positiva effekterna 
inte går att värdera i pengar fullt ut. Dessutom kan kostnader och besparingar hamna på olika ställen. 
Men här följer att försök till beräkning:

- Introduktionskostnaden för en ny medarbetare beräknas till 7 414 kr och om vi antar att vi 
genom att införa 6 timmars arbetsdag kommer att utbilda två färre medarbetare är 
besparingen 14 827 kr på ett år. 

- I försöket med införande av 6 timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg 
visar sig sjukfrånvaron vara 52% lägre än snittet i Göteborg. Om man antar att försöket på 
demensboendet här kommer att innebära en minskning av sjukfrånvaron med 52% jmf med 
2015 innebär det en besparing med 94 427 kr i sjuklönekostnader. 

- Om man antar att kostnaden för timanställd personal kommer att minska med 25% innebär 
detta en besparing med 1379 timmar à 303 kr/tim = 417 837 kr jmf med 2015. (Totalt antal 
insatta timvikarietimmar 2015 var 5515 st.)

- Om man antar att kostnaden för övertid kommer att försvinna innebär det en besparing med 
26 907 kr jmf med 2015. 

Total beräknad besparing 553 998 tkr. 
Nettokostnadsökning: 314 203 kr
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Idag är det huvudsakliga heltidsmåttet 37 timmar/vecka. Försöket innebär att heltidsmåttet istället blir 
30 timmar/vecka och kommer att genomföras i två verksamheter, en med inriktning mot demens och 
en med inriktning mot normalt åldrande. Det finns tre olika förslag på hur man skulle kunna arbeta 
med heltidsmåttet 30 timmar, med utgångspunkt att man lägger sin påverkningsbara arbetstid i Time 
Care planering och följer gällande avtal. 

Vi föreslår ett års prövoperiod med start den 21/11 – 2016, dock senast den 19/12, med utvärdering 
efter 6 månader. 

Annette Mårtensson
Chef Bemanningsenheten
0413-28441
annette.martensson@hoor.se
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§ 299 Motion angående försöksverksamhet med 6 
timmars arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör

Förslag till beslut
Att arbetsutskottet skall föreslå socialnämnden att godkänna försök med 6 timmars arbetsdag i två 
verksamheter, Björklövet och ett våningsplan på Skogsgläntan.

Ärendebeskrivning
Motion angående försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag har inkommit från 
Socialdemokraterna. Idag är det huvudsakliga heltidsmåttet 37 timmar/vecka. Försöket innebär att 
heltidsmåttet istället blir 30 timmar/vecka och kommer att genomföras i två verksamheter, en med 
inriktning mot demens och en med inriktning mot normalt åldrande. Det finns tre olika förslag på hur 
man skulle kunna arbeta med heltidsmåttet 30 timmar, med utgångspunkt att man lägger sin 
påverkningsbara arbetstid i Time Care planering och följer gällande avtal. 

Förslag till beslutsmotivering
För att bli en attraktiv arbetsplats och säkra framtida personalförsörjning behöver åtgärder vidtas då 
konkurrensen om kompetent personal blir allt högre. Framförallt måste vi förebygga ohälsa, skapa 
större arbetstillfredsställelse och därmed engagemang. Sex timmars arbetsdag möjliggör en ökad 
bemanning vilket skapar bättre förutsättningar för schemaplanering samt minimerar eller tar bort 
ofrivilligt delade turer. Detta medför även att behovet av timavlönade minskar och därmed ökar 
kontinuiteten för våra medborgare. Förutom positiva effekter ur medarbetarperspektiv kan vi även se 
minskade kostnader för timavlönade, kvalificerad övertid och sjuklön.

Annette Mårtensson
Chef Bemanningsenheten
0413-28441
annette.martensson@hoor.se

Beslutsunderlag
Separat tjänsteskrivelse
Statistik för 2015
Schemaförslag 1, 2 och 3

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Motion angående försöksverksamhet med 6 
timmars arbetsdag, Socialdemokraterna i Höör

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Höör har motionerat om att inleda en försöksverksamhet inom 
lämplig del av den kommunala verksamheten för att utvärdera effekterna av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön. Personalchefen och kommundirektören har på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utrett frågan genom remiss till barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har avstyrkt motionen.

Social sektor har föreslagit att försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras i två 
verksamheter, Björklövet och ett våningsplan på Skogsgläntan.

Ekonomiska konsekvenser

Personaltätheten dagtid är idag 7,4 årsarbetare inom demensverksamheten. Om 6 
timmars arbetsdag införs kommer det att krävas 9,34 årsarbetare istället, en ökning av 
1,94 årsarbetare. Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och 
inkl. kostnader för PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 868 201 kr.

Samtidigt beräknas besparingar i form av minskade introduktionskostnader för nya 
medarbetare och minskad sjukfrånvaro på 553 998 kr. 

Nettokostnadsökning: 314 203 kr

Förslag till beslutsmotivering
På grund av rådande budgetläge saknas förutsättningar att genomföra den föreslagna 
försöksverksamheten. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Kommunkansliet

Gunilla D Skog
Kanslichef
gunilla.skog@hoor.se

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 299.doc
Motion
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §223).doc
Försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag.docx
Sex timmars arbetsdag.docx

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalchefen
Barn- och utbildningsnämnden
Social sektor
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/436

§ 217 Motion angående försöksverksamhet 
med 6 timmars arbetsdag, 
Socialdemokraterna i Höör

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avskrivs.

Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna i Höör har motionerat om att inleda en försöksverksamhet inom 
lämplig del av den kommunala verksamheten för att utvärdera effekterna av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön. Personalchefen och kommundirektören har på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag utrett frågan genom remiss till barn- och 
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har avstyrkt motionen.

Social sektor har föreslagit att försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras i två 
verksamheter, Björklövet och ett våningsplan på Skogsgläntan.

Ekonomiska konsekvenser

Personaltätheten dagtid är idag 7,4 årsarbetare inom demensverksamheten. Om 6 
timmars arbetsdag införs kommer det att krävas 9,34 årsarbetare istället, en ökning av 
1,94 årsarbetare. Medianlönen för en undersköterska i Höörs kommun är 24 905 kr och 
inkl. kostnader för PO och ob ger detta då en ökad årskostnad med 868 201 kr.

Samtidigt beräknas besparingar i form av minskade introduktionskostnader för nya 
medarbetare och minskad sjukfrånvaro på 553 998 kr.

Nettokostnadsökning: 314 203 kr

Beslutsmotivering
Motionen ska avskrivas med motiveringen att den är mer än ett år gammal och då 
kanslichefen har uppdragits att komma med förslag på rutin för effektivisering av 
behandlingen av motioner.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motivationen att den inte är ekonomiskt försvarbar och då Höörs kommun 
inte har den ekonomiska förmågan samt då det inte är en kommunal fråga.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, att motionen ska avskrivas och att 
motionen ska avslås. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska avskrivas.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag KSAU 2015-12-14 § 299.doc
2. Motion
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §223).doc
4. Försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag.docx
5. Sex timmars arbetsdag.docx
6. Tjänsteskrivelse
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §252).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/432

§ 286 Motion avseende förslag till 
Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola, 
Kristdemokraterna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna i Höör har lämnat in motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev 
- förälder - skola och föreslår att barn- och utbildningsnämnden uppdras att ge de olika 
skolorna möjlighet att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt att använda i kommunens 
grundskolor.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunkansliet. 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat i enlighet med liggande förslag.

Beslutsunderlag
Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola, Kristdemokraterna i 
Höör, 2015-10-16
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunfullmäktige

Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - 
elev - förälder - skola, Kristdemokraterna

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen bifalls.

Ärendebeskrivning
Kaiza Nilsson (KD) och Erik Mårtensson (KD) har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ge de olika skolorna 
möjligheten att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt att använda i kommunens 
grundskolor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden och kommunkansliet har skickat en påminnelse till nämnden men 
inget svar har kommit in. 

Kommunkansliet ber om ursäkt för den försenade behandlingen av motionen.

Ekonomiska överväganden

Personalens arbetskraft tas i anspråk. Arbetets omfattning beror dock på om skolorna tar 
möjligheten att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt eller inte. Arbetet bör utföras inom 
given budgetram.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2015-11-23 (2015-11-23 KSAU §286)
2. Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola.pdf

Beslutet ska skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Motionärerna
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Dnr KSF 2015/432

§ 218 Motion avseende förslag till 
Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola, 
Kristdemokraterna

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Motionen avskrivs.

Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kaiza Nilsson (KD) och Erik Mårtensson (KD) har i en motion föreslagit 
kommunfullmäktige att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ge de olika skolorna 
möjligheten att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt att använda i kommunens 
grundskolor.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden och kommunkansliet har skickat en påminnelse till nämnden men 
inget svar har kommit in.

 

Kommunkansliet ber om ursäkt för den försenade behandlingen av motionen.

 

Ekonomiska överväganden

Personalens arbetskraft tas i anspråk. Arbetets omfattning beror dock på om skolorna tar 
möjligheten att utarbeta ett förslag till ansvarskontrakt eller inte. Arbetet bör utföras inom 
given budgetram.

Beslutsmotivering
Motionen ska avskrivas med motiveringen att den är mer än ett år gammal och då 
kanslichefen har uppdragits att komma med förslag på rutin för effektivisering av 
behandlingen av motioner.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) föreslår att motionen avslås med motiveringen att det inte finns hinder 
att skolor skriver sådana kontrakt om de så önskar.
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Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, att motionen ska avskrivas och att 
motionen ska avslås. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska avskrivas.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag KSAU 2015-11-23 § 286.doc
2. Motion avseende förslag till Ansvarskontrakt - elev - förälder - skola.pdf
3. Tjänsteskrivelse.docx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §253).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/83

§ 42 Motion att göra en konsekvensanalys 
efter borttagandet av demensteamet och 
därefter återinföra detsamma. Erik 
Mårtensson (KD)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Motionen remitteras till socialnämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Erik Mårtensson, Kristdemokraterna i Höör har i ”Motion att göra en konsekvensanalys 
efter borttagandet av demensteamet och därefter återinföra detsamma” föreslagit att en 
konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet görs samt att återinföra 
detsamma med de förslag till förbättringar och justeringar/förändringar (s.k. 
spetskompetens), som framkommit under innovationsdagarna på Åkersberg 9-12/2 2016.

Nu är det fråga om ärendets beredning. 

Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår att motionen remitteras till socialnämnden för yttrande.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från Anna Palm (M). Ordföranden frågar 
om kommunstyrelsens arbetsutskott kan bifalla förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifallit förslaget.

Beslutsunderlag
1. ”Motion om att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och 
därefter återinföra detsamma”, 2016-02-16
_____
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Motion att göra en konsekvensanalys efter 
borttagandet av demensteamet och därefter 
återinföra detsamma. Erik Mårtensson (KD)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har i motionen föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra 
åt socialnämnden att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och 
att återföra detsamma med de förslag till förbättringar som framkommit under 
innovationsdagarna på Åkersberg februari 2016.

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Socialnämnden har inte svarat på remissen. 

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning

Förslag till beslutsmotivering
Motionen är nu mer än ett år gammal och ska avskrivas. Det rådande budgetläget gör att 
det saknas ekonomiska förutsättningar att genomföra motionen.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
1. Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och därefter 
återinföra detsamma. Erik Mårtensson (KD).pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-02-29 (2016-02-29 KSAU §42).doc

Beslutet ska skickas till
Kristdemokraterna
Socialnämnden
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/83

§ 219 Motion att göra en konsekvensanalys 
efter borttagandet av demensteamet och 
därefter återinföra detsamma. Erik 
Mårtensson (KD)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avskrivs.

Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har i motionen föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra 
åt socialnämnden att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och 
att återföra detsamma med de förslag till förbättringar som framkommit under 
innovationsdagarna på Åkersberg februari 2016.

Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Socialnämnden har inte svarat på remissen.

En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 
eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning

Beslutsmotivering
Motionen ska avskrivas med motiveringen att den är mer än ett år gammal och då 
kanslichefen har uppdragits att komma med förslag på rutin för effektivisering av 
behandlingen av motioner.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
1:a att-satsen i motionen.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, att avskriva motionen och att bifalla 1:a 
att-satsen i motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska avskrivas.



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-08-14 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 1. Motion att göra en konsekvensanalys efter borttagandet av demensteamet och 
därefter återinföra detsamma. Erik Mårtensson (KD).pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-02-29 (2016-02-29 KSAU §42).doc
3. Tjänsteskrivelse.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §254).doc
 
_____
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