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Kommunala Pensionärsrådet

Tid och plats: Kommunhuset, Olofsg i Ljungby (Bolmenrummet) den 24 februari
2019, kl. 13.30-16.00

Närvarande: Magnus Gunnarsson (M) ordförande
Sive Björk, Odensjö SPF
Jörgen Alfrid, Ljungby PRO
Irene Kullenberg, Ljungby SPF
Anita Westroth, Ljungby RPG
Bengt Carlsson, Ljungby SKPF
Gunnar Andersson, Ryssby SPF
Gunnel Nilsson, Agunnaryd SPF
Mona Brandt, Vrå/Lidhult SPF
Anita Östlund, Berga PRO
Maria Sitomaniemi, Ryssby PRO
Sivert Olsson, Angelstad PRO
Erland Andersson, Berga SPF

Övriga
deltagande Gösta Johansson, ersättare

Bengt Tonnvik, ersättare
Barbro Blomberg, ersättare
Margaretha Andersson, ersättare
Margareta Eliasson, ersättare

Åhörare

Sekreterare Ljiljana Bublik
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Godkännande av dagordning
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Utsänd 
dagordning godkänns.

Två frågor anmäls att föredras under punkten övriga frågor: Hundrastplats och 
utvärdering av TES.

Frågor från pensionärsföreningarna
Fråga: Ljungby kommun har fått en dryg miljon som stimulansbidrag för 
välfärds teknik. Vad har dessa medel använts till?

Socialförvaltningens E-strateg Göran Anderssons har gjort en PowerPoint 
presentation för att besvara den här frågan. Presentationen bifogas 
minnesanteckningarna.

Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den 
kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Ljungby kommun fick 1 153 
623 kronor. Socialförvaltningen valde att prioritera redan beslutade eller 
påbörjade digitaliseringsprojekt: Projekt för bland annat hemtjänst för att kunna 
jobba mobilt med signering, dokumentation, meddelande m.m. i telefonen (app), 
projekt för digitala larm på särskilda boende Larm direkt i telefonen (app) samt 
projekt för smidigare och säkrare hantering av läkemedel till enskild brukare. 
Dessa appar är enkla att använda, säger Göran, men det kan uppstå problem. 
Problemet kan exempelvis vara buggar, felhantering, dålig täckning i telefonen 
vilket i sin tur kan bidra till personalens missnöje. Förvaltningen arbetar med 
kontinuerliga förbättringar på alla plan.

Fråga: Hur är dagsläget för höghastighetsbanan? Ljungby kommuns satsningar 
ekonomiskt, personalmässigt hittills? Vad har planerats att avsättas för medel 
framöver?

Ljungby kommun är medlem i Europakorridoren, säger ordföranden. 
Medlemskapet kostar ca 30-40 000 kronor per år. Dessa frågor hanteras av 
utvecklingsavdelningschefen och det finns ingen annan personal anställd. Just 
nu finns inget nytt att säga i frågan.

Information om socialnämndens ekonomi

Tf socialchef Greger Larsson informerar om socialnämndens ekonomi. 
Prognosen som gjordes efter första kvartalet 2019 visade på en förväntad
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avvikelse mot budget på totalt minus 48,7 miljoner kronor vid slutet av 2019. I 
juni månad var prognosen på över minus 50 miljoner kronor. Socialnämnden tog 
under året en handlingsplan för budget i balans där samtliga verksamheter tittade 
över sina möjligheter till besparingar.

Det är främst genom att göra mer restriktiva bedömningar när det gäller vård 
och omsorg som socialförvaltningen har minskat kostnaderna. En väg har varit 
att bli mer restriktiva när det gäller att bevilja hemtjänsttimmar. Vi har blivit 
tydligare med vilka biståndsbeslut vi ska fatta, förklarar Greger Larsson. Genom 
att antalet omsorgstimmar har minskats så behövs det heller inte lika mycket 
personal som tidigare vilket gör att personalkostnaderna har kunnat minskas.

Socialförvaltningens ekonomiska resultat för 2019 blev minus 25,3 miljoner 
kronor. Detta är ett stort underskott men i detta resultat finns 2018 års 
resultatbalansering på 11,5 miljoner. Det innebär att driftsresultatet för 2019 
blev minus 13,9 miljoner. Det är en förbättring med 27,1 miljoner från juni 
månad och det är bästa ekonomiska resultatet sedan 2016 för socialförvaltningen 
på årsbasis. Förvaltningen har minskat sitt minusresultat med 27 miljoner kronor 
och det motsvarar cirka 70 årstjänster. Denna personalminskning har vi kunnat 
göra eftersom arbetsuppgifterna har minskat. Inom hemsjukvården har man 
också gjort en genomlysning kopplat till delegerade hemsjukvårdstimmar till 
hemtjänsten och hemsjukvårdens organisation. Resultatet har inneburit 40 
procent mindre delegerade hemsjukvårdstimmar för hemsjukvården.

Tf socialchef lyfter också punkten sjukskrivningar. Sjuktalen för 
socialförvaltningen är fortsatt höga men för samtliga månader var sjukfrånvaron 
lägre än samma månad 2018.

Sammantaget har socialförvaltningen haft ett fokus under året på att se över 
samtliga kostnader i förvaltningen. Detta har gjorts av samtliga verksamheter på 
en gång. De fackliga organisationerna har varit involverade och engagerade i 
arbetet. Den första fasen på resan är klar men vi kommer behöva fortsätta 
arbetet ett tag till, säger Greger Larson. Planeringen är att den andra fasen startar 
i mars månad då vi vet mer om förutsättningarna för socialförvaltningen 2020.
Då vet vi bland annat hur stort underskott vi kommer få ta med oss från 2019 
och vi vet också hur den första prognosen ser ut för 2020. Utifrån dessa siffror 
kommer vi lägga en handlingsplan för att nå en budget i balans som presenteras 
för politiken i mars 2020.

Fråga: Hur fungerar anhörigstödet idag? Är tjänsten som anhörigsamordnare 
borta? I så fall, finns det någon verksamhet kvar som stöd? Är informationen på 
kommunens hemsida aktuell eller behöver den uppdateras?
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Socialförvaltningen har haft 2 st anställda anhörigsamordnare, dessa tjänster har 
avslutats och förvaltningens biståndshandläggare arbetar med anhörigstöd. 
Socialnämnden har beslutat att utöka avgiftsfri avlösning.

Fråga: Finns det någon kommunanställd demenssjuksköterska? Är det 
kommunen eller regionen som ska tillhandahålla tjänsten?
Kommunen har ingen laglig skyldighet att tillhandahålla demenssköterska, det 
är regionen som ska tillhandahålla tjänsten. Vi har inga kommunanställda 
specialistsköterskor, säger Greger Larsson.

Fråga: Lägesbeskrivning av beläggning på särskilda boenden och hur långt i 
framtiden gäller dagens planering av ev nybyggnation samt tankar b'ing 
byggnation av för äldre anpassade boenden utanför centralorten. Ingår detta i 
visionen 2035?
I kommunen finns totalt sex särskilda boenden för äldre och vi har haft full 
beläggning på alla boenden 2018. Siffrorna för 2019 är inte klara, berättar 
Harriet Kristensson, socialt ansvarig samordnare på socialförvaltningen. Vi är 
skyldiga att ge plats på boende inom tre månader från ett beslut om att behovet 
finns. Boenderådet hanterar alla beslut om tilldelning av särskilt boende. 
Korttidsplats kan också erbjudas i väntan på plats på särskilt boende.
Kommunen kan krävas på ett vitesbelopp när tremånadersgränsen överskrids. 
Hittills har Ljungby kommun aldrig behövt betala vite för detta, säger Harriet.

Kommunen planerar att bygga en ny skola, förskola och ett nytt särskilt boende 
med 60 boendeplatser och 20 trygghetslägenheter på Harabergsområdet. Enligt 
planen beräknas byggnationen bli färdigställd under 2023. I början på januari 
2019 öppnades 17 platser i särskilt boende på Ljungberga plan 3 och 4 utöver 
befintliga platser och vi hoppas att vi ska kunna hålla balans mellan tillgång och 
behov av särskilt boende fram till 2023, säger Harriet.

Harriet frågar rådet om det finns intresse för att utse en arbetsgrupp som ska 
vara referensgrupp i projektet. Frågan kommer att tas upp på KPR:s 
förberedande möte inför KPR:s maj-möte.

Fråga: Bostadstillägget är avsett för att ge ett tillskott till en "guldkant'’ i 
vardagen. I vissa kommuner räknar man det som ökad inkomst och det höjer 
därmed avgiften för tex särskilt boende. Därmed mister man en kännbar del av 
"guldkanten”. Hur hanterar man detta i Ljungby?

Ordföranden redovisar socialförvaltningens svar: I socialtjänstlagen, 8 kap 
(avgifter) 4 § står det att bostadstillägg ska räknas med i inkomsten. En 
kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett 
sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.
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Fråga: För att KPR ska ha insyn och för citt kunna vara ett rådgivande organ, 
behöver KPR vara med i budgetarbetet från så tidigt skede som möjligt.

Ordföranden föreslår att budget 2021 tas upp som en punkt på nästa KPR:s möte 
den 18 maj 2020.

Fråga: Det har diskuterats vid flertalet tillfällen huruvida kommunen ska 
erbjuda halkskyddför sina äldre invånare. Allt flera kommuner erbjuder denna 
förmån för sina äldre. Har Ljungby ändrat sitt ställningstagande. Halkskyddför 
70+:are till nästa vinter?
Frågan har lyfts vid flera tillfällen genom de senaste åren (motioner 
/medborgarförslag) men det blev nej från kommunens sida då denna fråga faller 
under regionens ansvar. Det har inte skett en ny prövning av frågan.

Övriga frågor
Anläggning av hundlekplats. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna 
anläggande av hundlekpark vid Tomtebobron och att förvaltningens driftsbudget 
utökas med 11 000 kronor. Ordföranden återkommer med mer information vid 
nästa möte.

När kan man vänta sig att utvärderingen av TES är klar? Frågan tas upp på 
nästa möte.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ljiljana Bublik 
sekreterare
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