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Socialnämnden
Sn § 17
Svar på motion ”Öppna för nya möjligheter att rekrytera
sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun”
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har redovisat ärendet i skrivelse den 8 februari 2016 och framfört
följande.
Motionären har ett något otydligt yrkande: ”Kort sagt den borgerliga majoriteten
måste ta initiativ till att göra Ljungby mer attraktivt samt göra vårdyrkena mer
lockande i vår kommun”. Förvaltningen ställer sig bakom det yrkandet.
I motionen finns även en del förslag på insatser och aktiviteter som motionären
anser att man bör pröva. Förvaltningen har valt att även besvara dessa förslag.
”En möjlighet som vi borde pröva är att erbjuda anställningar med heltidslön
men med 85 % tjänstgöring”.
Motionären har även lämnat in en motion gällande förslag med sex timmars
arbetsdag vilket i praktiken innebär ett förslag på 80 % tjänstgöring.
Förvaltningen hänvisar därför till sitt svar på den motionen (Ks 2015/0387.022).
”En annan sak som vi bör pröva är att erbjuda bättre arbetstider samt ta bort de
delade turer som finns”.
Förvaltningen har redan besvarat flera motioner gällande avskaffandet av delade
turer. I förvaltningen väljer arbetsgrupperna om de vill arbeta med Time Care
planering och där lägga sina egna scheman. De har då möjligheten att påverka
sina arbetstider. De kan också vara med och påverka antalet delade turer kopplat
till hur många helger man vill jobba.
”Starta en ny utbildning där vi erbjuder undersköterskor att vidareutbilda sig till
sjuksköterskor med bibehållen lön”.
Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att arbeta med den frågan. Ljungby
kommun finns representerad i den arbetsgrupp som tillsammans med Region
Kronoberg och Linneuniversitetet arbetar med den frågan.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Margareta Lundblad (V) yrkar att nämnden ska besluta att bifalla motionen i den
del som avser att erbjuda anställning med heltidslön men med 85 % tjänstgöring
Justerandes sign
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Socialnämnden
samt att pröva att erbjuda bättre arbetstider och ta bort de delade turer som finns.
Vidare yrkar Margareta Lundblad (V) att motionen i övrigt anses besvarad.
Thomas Ragnarsson (M) yrkar, med instämmande av Bo Ederström (M) och
Martina Ericsson (SD), bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med Thomas Ragnarsson (M) m.fl. yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 8 februari 2016, arbetsutskottets protokoll
den 2 mars 2016, § 21.
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