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Motion om att erbjuda betald praktik till elever som läser på vård och
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Motion om att erbjuda betald praktik till elever som
läser på vård och omsorgsprogrammet
Sammanfattning av ärendet
Patrik Nyström (SD) har den 24 november 2018 skrivit en motion till
kommunfullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Motionären belyser att behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga
är stort och med bakgrund av att kommunen planerar och utreder om
flera olika vårdboenden de kommande åren kommer behovet av personal
vara fortsatt stort. Genom att erbjuda elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet betald praktik stimuleras de unga att utbilda sig i
Karlskoga.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att:
• Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och
omsorgsprogrammet på gymnasiet betald praktik under 15 veckor.
• Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till praktiktiden.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
socialnämnden som största arbetsgivare inte anser sig ha ekonomiska
förutsättningar att tillmötesgå motionären i dagsläget och att
kommunstyrelsens ledningskontor inte har möjlighet att finansiera
praktik.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 augusti
2019 § 35
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 11 juli 2019
Protokollsutdrag från gymnasienämnden den 17 maj 2019 § 66
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 10 april 2019 § 54
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2019
Motion om att utreda möjligheten att erbjuda betald praktik till elever
som läser på vård och omsorgsprogrammet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-09-24

Kommunstyrelsen

Yrkanden
Richard Sandström (SD) yrkade att ärendet återremitteras för att utreda
hur man kan få ekonomiska möjligheter att erbjuda betald praktik till
elever som läser på vård- och omsorgsprogrammet.
Daniel Ekelund (MP), Inga-Lill Andersson (C), och Ida Edström (S)
yrkade bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställde först yrkande om återremiss mot att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde under proposition. Ordförande fann att
kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde.
Därefter ställde ordförande kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
under proposition. Ordförande fann att kommunstyrelsen biföll detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen.

Expedieras till
Socialnämnden
Gymnasienämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 35

2019-08-19

Dnr 2018-00528

Motion om att erbjuda betald praktik till elever som
läser på vård och omsorgsprogrammet
Sammanfattning av ärendet
Patrik Nyström (SD) har den 24 november 2018 skrivit en motion till
kommunfullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Motionären belyser att behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga
är stort och med bakgrund av att kommunen planerar och utreder om
flera olika vårdboenden de kommande åren kommer behovet av personal
vara fortsatt stort. Genom att erbjuda elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet betald praktik stimuleras de unga att utbilda sig i
Karlskoga.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att:
• Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och
omsorgsprogrammet på gymnasiet betald praktik under 15 veckor.
• Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till praktiktiden.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
socialnämnden som största arbetsgivare inte anser sig ha ekonomiska
förutsättningar att tillmötesgå motionären i dagsläget och att
kommunstyrelsens ledningskontor inte har möjlighet att finansiera
praktik.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 11 juli 2019
Protokollsutdrag från gymnasienämnden den 17 maj 2019 § 66
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 10 april 2019 § 54
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2019
Motion om att utreda möjligheten att erbjuda betald praktik till elever
som läser på vård och omsorgsprogrammet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Jörgen Skoog

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
Sammanfattning
Patrik Nyström (SD) har den 24 november 2018 skrivit en motion till
kommunfullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Motionären belyser att behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga
är stort och med bakgrund av att kommunen planerar och utreder om
flera olika vårdboenden de kommande åren kommer behovet av personal
vara fortsatt stort. Genom att erbjuda elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet betald praktik stimuleras de unga att utbilda sig i
Karlskoga.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att:
• Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och
omsorgsbehovet på gymnasiet betald praktik under 15 veckor.
• Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till
praktiktiden.
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
socialnämnden som största arbetsgivare inte anser sig ha ekonomiska
förutsättningar att tillmötesgå motionären i dagsläget och att
kommunstyrelsens ledningskontor inte har möjlighet att finansiera
praktik.

Beslutsunderlag
Gymnasienämndens protokollsutdrag den 29 maj 2019
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheten att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Patrik Nyström (SD), KS 2018-00578.
Socialnämndens protokollsutdrag den 10 april 2019 § 54

Tjänsteskrivelse
2019-07-11
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Bakgrund
Förslaget kan i grunden vara bra för att öka attraktiviteten hos Karlskoga
kommun som framtida arbetsgivare.
Socialnämndens yttrande och beskrivning av övriga insatser som görs ger
en bra bakgrund till de ekonomiska möjligheterna som finns samt andra
alternativ till att öka attraktiviteten som arbetsgivare.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till yttrande från socialnämnden som största
arbetsgivare inte anser sig ha ekonomiska förutsättningar att tillmötesgå
motionären i dagsläget.

Jörgen Skoog
Personalchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2019-05-17

GN § 66 Dnr 2019-00029
Yttrande - Motion om att erbjuda betald praktik till
elever som läser på vård och omsorgsprogrammet
Sammanfattning av ärendet
Patrik Nyström (SD) har den 24 november 2018 skrivit en motion till
kommunfullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Motionären belyser att behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga
är stort och med bakgrund av att kommunen planerar och utreder om
flera olika vårdboenden de kommande åren kommer behovet av personal
vara fortsatt stort. Genom att erbjuda elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet betald praktik stimuleras de unga att utbilda sig i
Karlskoga.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2019
Protokollsutdrag från socialnämnden den 10 april 2019 § 54
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheten att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Patrik Nyström (SD), KS 2018-00578
Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till att socialnämnden som största arbetsgivare inte anser sig
ha ekonomiska förutsättningar att tillmötesgå motionären i dagsläget och
att gymnasienämnden inte har möjlighet att finansiera praktik för enskild
bransch.
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige avslå
motionen med hänvisning till att socialnämnden som största arbetsgivare
inte anser sig ha ekonomiska förutsättningar att tillmötesgå motionären i
dagsläget och att gymnasienämnden inte har möjlighet att finansiera
praktik för enskild bransch.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-04-23

1 (3)
GN 2019-00029

Skolförvaltningen
Handläggare

Jan Strid

Gymnasienämnden

Yttrande över motion om att erbjuda betald praktik
till elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet
Sammanfattning
Patrik Nyström (SD) har den 24 november 2018 skrivit en motion till
kommunfullmäktige i Karlskoga om att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Motionären belyser att behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga
är stort och med bakgrund av att kommunen planerar och utreder om
flera olika vårdboenden de kommande åren kommer behovet av personal
vara fortsatt stort. Genom att erbjuda elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet betald praktik stimuleras de unga att utbilda sig i
Karlskoga.
Motionären föreslår kommunfullmäktige att:
• Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och
omsorgsbehovet på gymnasiet betald praktik under 15 veckor.
• Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till
praktiktiden.
Skolförvaltningen föreslår gymnasienämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att
socialnämnden som största arbetsgivare inte anser sig ha ekonomiska
förutsättningar att tillmötesgå motionären i dagsläget och att
gymnasienämnden inte har möjlighet att finansiera praktik för enskild
bransch.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 april 2019
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheten att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Patrik Nyström (SD), KS 2018-00578.
Socialnämndens protokollsutdrag den 10 april 2019 § 54
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Bakgrund
Skolförvaltningen är i grunden positiv till förslaget i motionen utifrån att
vi vet att behovet av kompetent vård och omsorgspersonal är stort och
kommer att bli ännu större i framtiden. Vård och omsorgsutbildning
bedrivs både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. En
betald praktik skulle troligtvis ännu mer öka attraktionskraften på
utbildningen.
Gymnasieskolan ska inte och kan inte betala elever på sina
praktikperioder utan detta är helt ett beslut för respektive bransch. Idag
har vi inte någon bransch som går in och betalar för elevers praktikperiod
inom skoltid. Istället erbjuder man andra förmåner till elever som t ex
erbjudande om sommararbete, yrkeslicenser mm.
Vård och omsorgsprogrammet bedrivs som en del av Vård och
omsorgscollege (VOC) vilken är en samverkan för att utveckla
utbildningen. Där sitter representanter för skola och bransch där bland
annat diskussioner förs om hur man kan få utbildningen mer attraktiv för
ungdomar och hur det arbetsplatsförlagda lärandet ska organiseras.
Överväganden
Angående förslag till att erbjuda betald praktik har överväganden gjorts
utifrån socialnämndens yttrande samt gymnasieskolan möjligheter och
praxis kring möjligheter att betala för arbetsplatsförlagt lärande.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Att utbilda sig inom ett bristyrke är bra för individen utifrån möjligheten
att få en anställning inom valt yrkesområde samt bra för kommunen som
arbetsgivare med ett behov av att anställa utbildad arbetskraft.
Ekologiska konsekvenser
Förslaget medför inga direkta ekologiska konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga kortsiktiga konsekvenser för gymnasienämnden.
Långsiktiga ekonomiska konsekvenser för Karlskoga kommun om inte
matchningen på arbetsmarknaden fungerar på ett tillfredsställande sätt.

3 (3)
2019-04-23

Skolförvaltningens förslag till beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till att socialnämnden som största arbetsgivare inte anser sig
ha ekonomiska förutsättningar att tillmötesgå motionären i dagsläget och
att gymnasienämnden inte har möjlighet att finansiera praktik för enskild
bransch.

Jan Strid
Skolchef

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-04-10
Socialnämnden

§ 54

SN 2019-00029

Yttrande över motion om att erbjuda betald praktik
till elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet
Sammanfattning av ärendet
Patrik Nyström (SD) har den 12 december 2018 inkommit med en
motion till kommunstyrelsen i Karlskoga om att utreda möjligheterna att
erbjuda betald praktik till elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet. Motionären belyser att behovet av vård och
omsorgspersonal i Karlskoga är stort och med bakgrund av att
kommunen planerar och utreder om flera olika vårdboenden de
kommande åren kommer behovet av personal var fortsatt stort. Genom
att erbjuda elever som läser på vård och omsorgsprogrammet betald
praktik stimuleras de unga att utbilda sig i Karlskoga och att välja vård
och omsorgsprogrammet vilket då blir en investering i oss själva som
kommun. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Utreda möjligheterna att erbjuda eleverna som läser vård och
omsorgsprogrammet på gymnasiet betalt praktik under 15 veckor.
Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till praktiktiden.
Socialförvaltningen ser positivt på förslaget och ser många fördelar med
förslaget, med den ekonomiska ram som finns för socialförvaltningen
finns inga möjligheter att tillgodose förslaget i nuläget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2019.
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Patrik Nyström (SD), 2018-00578
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till den ekonomiska ram som tilldelats förvaltningen.
Yrkanden
Simon Sandström (SD) yrkade bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställde socialförvaltningens förslag till beslut under
proposition. Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-04-10
Socialnämnden

Socialförvaltningens förslag till beslut att föreslå avslag till motionen och
Simon Sandströms (SD) yrkande att bifalla motionen.
Ordförande ställde dessa mot varandra och fann att socialnämnden
beslutade enligt socialförvaltningens förslag till beslut.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen med hänvisning till den ekonomiska ram som tilldelats
förvaltningen.
Protokollsanteckning
Simon Sandström (SD) reserverade sig till förmån till eget yrkande

Skickas till
Kommunstyrelsen
___

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-03-19
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Socialförvaltningen
Handläggare

Maria Malmsten

Socialnämnden

Yttrande över motion om att erbjuda betald praktik
till elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet
Sammanfattning
Patrik Nyström (SD) har den 12 december 2018 inkommit med en
motion till kommunstyrelsen i Karlskoga om att utreda möjligheterna att
erbjuda betald praktik till elever som läser på vård och
omsorgsprogrammet. Motionären belyser att behovet av vård och
omsorgspersonal i Karlskoga är stort och med bakgrund av att
kommunen planerar och utreder om flera olika vårdboenden de
kommande åren kommer behovet av personal var fortsatt stort. Genom
att erbjuda elever som läser på vård och omsorgsprogrammet betald
praktik stimuleras de unga att utbilda sig i Karlskoga och att välja vård
och omsorgsprogrammet vilket då blir en investering i oss själva som
kommun. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Utreda möjligheterna att erbjuda eleverna som läser vård och
omsorgsprogrammet på gymnasiet betalt praktik under 15 veckor.
Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till
praktiktiden.

Socialförvaltningen ser positivt på förslaget och ser många fördelar med
förslaget, med den ekonomiska ram som finns för socialförvaltningen
finns inga möjligheter att tillgodose förslaget i nuläget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 mars 2019.
Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att erbjuda
betald praktik till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Patrik Nyström (SD), 2018-00578
Bakgrund
Beskrivning av förslaget hänvisar till behov av mer vård och
omsorgspersonal utifrån att nya vårdboenden med sannolikhet behöver
byggas och därmed behöver fler personal anställas. Motionen hänvisar
till att arbetsgivaren skulle bli mer attraktiv och fler skulle vilja söka sig
till vårdyrket. Motionen hänvisar också till vinster ur skattetekniskt
synsätt och en bra personaltäthet. Motionen syftar till att stimulera våra

Tjänsteskrivelse
2019-03-19
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unga till att välja vårdyrket och att detta är en investering för Karlskoga
kommun.
Utifrån det ovan beskrivna ser socialförvaltningen positivt på förslaget
och vill självfallet att det ska vara så som beskrivs. Med den ekonomiska
ram som finns för socialförvaltningen finns inga möjligheter att arbeta på
detta sätt. Kompetensförsörjningen till vård och omsorg är viktig att
arbeta strategiskt med.
På socialförvaltningen arbetas det med frågan på ett övergripande sätt
genom vård- och omsorgscollege vilket är ett bra alternativ.
Visionen för Vård- och omsorgscollege i Karlskoga/Degerfors är att vi ska
fortsätta vara ett attraktivt utbildningsval för ungdomar och vuxna. Vi ska
vara ett lokalt college med insatta och engagerade parter som strävar efter
en ständig utveckling för VO-College.
I detta forum samarbetar arbetsgivare och utbildningsanordnare,
fackförbund och arbetsförmedling.
Överväganden
Angående förslag till att erbjuda betald praktik har överväganden gjorts
utifrån socialförvaltningens ekonomiska situation samt till det pågående
samarbetet inom vård- och omsorgscollege.
Konsekvenser
Sociala/kulturella konsekvenser
Att stärka möjligheten till att vara en attraktiv arbetsgivare och att
undersköterskor väljer Karlskoga kommun i första hand skulle självklart
vara positivt. Ur ett socialt och kulturellt perspektiv skulle en betald
praktik sannolikt ha en positiv inverkan på äldres hälsa och trygghet.
Ekologiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekologiska konsekvenser.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär ekonomiska konsekvenser och ett beslut om betald
praktik skulle innebära behov av utökad ekonomiskt ram.
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till den ekonomiska ram som tilldelats förvaltningen.

Helén Willyams
Förvaltningschef
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Gymnasienämnden
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Motion till fullmäktige i Karlskoga att utreda möjligheterna att erbjuda betald praktik
till elever som läser på vård och omsorgsprogrammet.
Behovet av vård och omsorgspersonal i Karlskoga är stort, kommunen planerar och
utreder flera olika vårdboenden inom de närmaste åren. Om vi ska lyckas att bli än mer
attraktiva som arbetsgivare behöver vi prioritera och göra vårdyrket mer åtråvärt att vilja
söka sig till.
Att välja Karlskoga kommun som sin första arbetsplats har stora vinster ur ett
skatteunderlagstekniskt synsätt men också i ett led att säkerställa att kommunen har en
trygg vård och omsorg med en bra personaltäthet.
Det talas ofta om fler händer i vården och behovet av att leverera en trygg och stabil
omsorg, detta kan vi prioritera genom en rad olika satsningar som främjar till att
säkerställa personalbehovet tillgodoses. Kan vi stimulera våra unga till att faktiskt välja att
utbilda sig i Karlskoga och välja vård och omsorgsprogrammet är detta en investering i
oss själva som kommun.
Vård och omsorgsprogrammet erbjuder idag praktik i 15 veckor som inte är betald, för att
stimulera och säkerställa att "fler söker utbildningen vill vi från Sverigedemokraterna att de
som väljer att läsa och utbilda sig i detta programmet erbjuds betald praktik.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta att:
-Utreda möjligheterna att erbjuda elever som läser vård och omsorgsprogrammet på
gymnasiet betald praktik under 15 veckor.
-Utreda och lämna förslag på en lämplig ersättning till praktiktiden.
Patrik Nyström SD

