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Ökad bemanning inom äldreomsorgen
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att från regeringen/Socialstyrelsen årligen rekvirera
och redovisa medel för en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen
under åren 2015-2018.
Förvaltningens ska årligen återkomma med uppföljning av satsningen.
Förvaltningen ska redovisa för nämnden organisation och funktion av ny
larmpatrull innan nya tjänster tillsätts.
Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat om en tillfällig satsning på ökad bemanning inom
äldreomsorgen. Det innebär att socialförvaltningen kan få statliga pengar. Under
2015 kan förvaltningen få ungefär 3 miljoner kronor. Åren 2016-2018 kan
förvaltningen få ungefär 6 miljoner kronor årligen för att öka bemanningen.
Pengarna kommer att användas för att höja personaltätheten, pilotprojekt
larmpatrull, anställa fler sektionschefer och dra igång projekt för vardags- och
hemrehabilitering.
Förvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2015 redogjort för
ärendet. Med hänvisning till regeringens beslut föreslås att förvaltningen får i
uppdrag att rekvirera dessa pengar.
Socialnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 9.00 och 9.10.
Yrkanden
Ordföranden yrkar på följande tillägg till beslut: Förvaltningen ska årligen
återkomma med uppföljning av satsningen.
Den socialdemokratiska partigruppen yrkar på följande tillägg till beslut:
Förvaltningen ska redovisa för nämnden organisation och funktion av ny
larmpatrull innan nya tjänster tillsätts.
Margareta Lundblad (V) yrkar på följande tillägg till beslut: Medel ska inte
rekvireras avseende tidigare fattat beslut om tillsättning av chefstjänster.
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Beslutsgång
Ordföränden ställer proposition på sitt yrkande och finner att socialnämnden
beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på socialdemokratiska partigruppens yrkande
och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Margareta Lundblads (V) yrkande och finner
att socialnämnden beslutat att avslå yrkandet.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
De som avslår Margareta Lundblads (V) yrkande röstar ja, de som bifaller
yrkandet röstar nej.
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Arne Johansson (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ulf Holmgren (S)
Margareta Lundblad (V)
Martina Ericsson (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej-röst

x
x
x

Nio ja-röster.
Två nej-röster.
Socialnämnden beslutar att avslå Margareta Lundblads (V) yrkande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 14 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 16 september 2015, § 86.
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