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Uppdrag om införande av "Juljobb" 2013; information 

INLEDNING 

Dnr 2012/57 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att bifalla en motion om införande av 
"jul jobb"- feriearbete under jullovet. Kommunstyrelsens förvaltning fick samtidigt 
uppdraget att, i samråd med vård- och omsorgsnämndenfvård- och omsorgsförvalt
ningen, skyndsamt ge förslag samt redovisa kostnader för införande av "juljobb" 
under jullovet 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/284/1, skrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 

Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att "juljobb"- feriearbete under jullovet- ska fortsätta att gälla under jullovet 2014, 
samt 
att feriearbete ska erbjudas även under sport-, påsk- och sommarlov 2014. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ''juijobb"- feriearbete under jullovet- ska fortsätta att gälla under jullovet 2014, 
samt 

att feriearbete ska erbjudas även under sport-, påsk- och sommarlov 2014. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

(l 
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St\lt\ Bilaga KS 2013/284/1 
KOMMUN 

l (l) 
2013-11-29 

HÅKAN REUTERWALL 
DIREKT: 0224-74 98 02 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Juljobb 2013/2014 

Diarlen r 
?0\2 

l 

juljobb kommer att erbjudas elever som är mantalsskrivna i Sala och går i årskurs 1 
på gymnasieskola eller är födda samma år som dessa elever men valt att inte gå i 
gymnasieskola. 

Perioden pågår mellan den 23/12 2013 tom 3/1 2014. 

Arbetstiden är 6 timmar per dag. 

jobb inom vård erbjuds 5 dagar per vecka, oavsett helgdagar, vilket innebär 10 
arbetsdagar. jobb på andra förvaltningar kan endast erbjudas på vardagar, detta blir 
sammanlagt 5 arbetsdagar. 

l nuläget har vi 2 platser på Tekniska förvaltningen, 2 platser på Björkgården, 1 plats 
på Gröna Villan och 3 platser på Ekebygården. 

Skola/Barnomsorg kan inte garantera någon plats idag då det blir väldigt få barn i 
verksamheten under jul. 

Kostnaden för denna verksamhet med 8 juljobb blir ca 70 000 kronor. 

Håkan Reuterwall 
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I SAlÄlaga 
KOMMUN 

KS 2014/4/1 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

Dnr 2013/103 

INLEDNING 
juljobb kommer att erbjudas elever som är mantalsskrivna i Sala och går i årskurs 
l på gymnasieskola eller är födda samma år som dessa elever men valt att inte gå 
i gymnasieskola. Perioden pågår mellan 2013-12-23-2014-01-03. 

Beredning 
KF:s beslut§ 151,2013-10-28. Bilaga VON 2013/97/1 

Förvaltningens förslag, Bilaga VON 2013/97/2 

Verksamhetschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att informationen noteras och läggs till handlingarna. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Akten 

l Utdcagsbestyckande 
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