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Tjänstledighet för kommunal personal i samband med fritt val inom
hemtjänsten
Ks/2008:485 025
Sammanfattning
Personalutskottet har 2008-09-29 § 86 beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med socialförvaltningens förslag att personal som startar eget eller
prövar anställning hos extern vårdgivare i samband med fritt val inom hemtjänsten kan beviljas tjänstledighet under ett år.
Beslutsunderlag
Personalutskottets beslut 2008-09-29 § 186
Förhandlingsprotokoll 2008-11-27
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (kd) yttrande 2008-12-04 med
förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Personal som startar eget eller prövar anställning hos extern vårdgivare i
samband med fritt val inom hemtjänsten kan beviljas tjänstledigt under ett
år.
 Möjligheten till ett års tjänstledighet gäller under en försöksperiod om två
år, 2009 och 2010.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera försöket och återkomma
till kommunfullmäktige i december 2010 med förslag till förnyat ställningstagande.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta:
 Uppdrag ges till stadskontoret att utvärdera försöket och återkomma till
kommunstyrelsen i november 2010 med förslag till förnyat ställningstagande.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Perssons (s) yttrande 2008-12-03 med förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige
 Förslaget att göra avsteg från gällande policy beträffande beviljande av
tjänstledighet så att personal som startar eget eller prövar anställning hos
extern vårdgivare i samband med fritt val inom hemtjänsten kan beviljas
tjänstledighet under ett år avvisas.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2008-12-17
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.
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Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (kd) förslag respektive kommunalrådet Peter Perssons (s) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (kd) förslag.
Nej-röst för bifall till kommunalrådet Peter Perssons (s) förslag.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Ledamot

Ja

Veronica Eisfeld (m)
Peter Jutterström (m)
Sotiris Delis (m)
Anders Hulusjö (kd)
Erik Arnalid (kd)
Ann-Mari Nilsson (c)
Nils-Erik Davelid (fp)
Birgit Sievers (mp)
Elin Lagerqvist (s)
Ilan DeBasso (s)
Karin Renblad (s)
Arne Fougelberg (s)
Harriet Roosquist (s)
Peter Persson (s)
Acko Ankarberg Johansson (kd)

x
x
x
x
x
x
x
x

Summa

9

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
6

Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit kommunalrådet Acko Ankarberg Johanssons (kd) förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående förslag beslutar kommunstyrelsen för egen del följande:
 Uppdrag ges till stadskontoret att utvärdera försöket och återkomma till
kommunstyrelsen i november 2010 med förslag till förnyat ställningstagande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
 Personal som startar eget eller prövar anställning hos extern vårdgivare i
samband med fritt val inom hemtjänsten kan beviljas tjänstledigt under ett
år.
 Möjligheten till ett års tjänstledighet gäller under en försöksperiod om två
år, 2009 och 2010.
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 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera försöket och återkomma
till kommunfullmäktige i december 2010 med förslag till förnyat ställningstagande.
Reservation
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för kommunalrådet Peter
Perssons (s) förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BEHANDLING 2008-12-18
Yrkanden
Ilan DeBasso (s) yrkar bifall till Peter Perssons (s) förslag vid kommunstyrelsens behandling av ärende enligt ovan.
Nils-Erik Davelid (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Peter
Perssons (s) förslag och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Peter Perssons (s) förslag.
Upprop förrättas och därvid avges 48 ja-röster mot 33 nej-röster på sätt som
framgår av upprops- och omröstningslistan.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag,
nämligen följande:
 Personal som startar eget eller prövar anställning hos extern vårdgivare i
samband med fritt val inom hemtjänsten kan beviljas tjänstledigt under ett
år.
 Möjligheten till ett års tjänstledighet gäller under en försöksperiod om två
år, 2009 och 2010.
 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utvärdera försöket och återkomma
till kommunfullmäktige i december 2010 med förslag till förnyat ställningstagande.
Reservation
S- och v-grupperna reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Perssons (s)
förslag.

Beslutet expedieras till:
Sn
Personalutskottet
Justerandes signatur
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