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Plats och tid Trasten, Åseda, tisdagen den 19 januari 2021 kl 08:50-10:19 

Ajournering 9:13-9:21 samt 9:48-10:07 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans 

Bjarne Svensson (S) deltar på distans 

Peter Englén (S) deltar på distans 

Matthias Sjöberg (V) deltar på distans 

Ingrid Hugosson (C) deltar på distans 

Thomas Lindberg (C) deltar på distans 

Eva Palmqvist (C) deltar på distans 

Yvonne Wilhelmsson (C) deltar på distans, tjänstgörande ersättare för Kerstin 

Ljungkvist (-) 

Börje Melin (SD) deltar på distans 

  

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef §§ 1-3 

Anette Cronholm, tf förvaltningschef § 4 

Marie Rosell, ekonom, deltar på distans, §§ 1-3,  

Johanna Ekbring, förvaltningssekreterare §§ 1-4 

  

Justerare Carl Krekola 

Justeringens plats och tid IFO Storgatan 29, Lenhovda, 2021-01-26 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-4 

 Johanna Ekbring  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare   

 Carl Krekola  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2021-01-26 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2021-02-17 
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Förvaringsplats för 

protokollet Trasten, Östra Kyrkogatan 4B, Åseda 

 

Underskrift 
  

 Johanna Ekbring  
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§ 1 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen och 

finner att socialnämnden beslutat så.                  
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§ 2 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Carl Krekola (M) väljs som justerare               

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs till justerare 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) till 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                  
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§ 3 Dnr 2021-000013  

Lokal för demenscentrum i Älghult 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden påtalar att Demenscentrum i Älghult ingår som en del i 

ärendet Strukturella förändringar inom Socialförvaltningen. 

Socialnämnden yrkar på att det tas fram tre nya förslag med 

kostnadskalkyler gällande utformning av byggnaden för demenscentrum 

(utifrån de behov Socialförvaltningen beskrivit) där även ombyggnation 

beaktas (då det inte är byggnadstekniskt säkerställt om ombyggnation är 

möjlig). 

Socialnämnden yrkar uppskov med att lämna synpunkter till 

Kommunstyrelsen tills dessa förslag finns att ta ställning till.           

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund: 

Kommunstyrelsen (2020-11-18, § 269) beslutade att: 

-ställa sig positiv till nybyggnation enligt förslaget 

-översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter gällande 

nybyggnation och finansiering av ökande driftskostnader och återkomma 

med synpunkterna till kommunstyrelsen i februari 2021.  

Nuläge: 

Socialnämnden ska vara involverade i processen eftersom det underlag som 

Uppvidinge Hus har presenterat för KS 2020-11-18 inte har expedierats till 

Socialnämnden/socialförvaltningen. Det förslag som presenterats 

framställer inte de behov som socialförvaltningen har beskrivit, vilket 

innebär att socialnämnden inte kan acceptera denna typ av byggnad.  

Socialnämnden ser ett behov av att ta in fler förslag till byggnation, från fler 

arkitekter eftersom det framgår i underlaget 2020-10-15 att 

socialförvaltningens behov inte har tagits i beaktande. Byggnaden behöver 

vara utformad efter de behov som krävs för denna typ av verksamhet.  

Utifrån underlaget från Uppvidinge Hus 2020-10-15 är ingen utredning 

gjord kring möjligheten att bygga om befintlig fastighet. Det framgår även 

att det inte är säkerställt om det byggnadstekniskt är möjligt med en 

ombyggnad. Socialnämnden önskar att detta utreds innan beslut tas.  
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Enligt KS 2020-11-18 är en grovt uppskattad totalkostnad 60-65 miljoner 

kronor för projektet.  

Socialnämnden/socialförvaltningen anser att det behövs en helhetsbild över 

alla kostnader, vilket inte framgår i underlaget från Uppvidinge hus, för att 

kunna göra en korrekt bedömning.  

Ekonomiskt perspektiv: 

Driftkostnaderna uppskattas enligt gällande förslag från Kommunstyrelsen 

(2020-11-18, § 269) att öka med 1,8 miljoner kronor.  

I Socialnämndens budget finns idag avsatt ökade kapitalkostnader på 1 

miljon kronor per år. 

Beräknad intäktsökning på hyror: 360 000 kronor per år.  

Vid nytt förslag och nya underlag krävs nya ekonomiska kalkyler  

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig positiv till nybyggnation. Dock yrkar 

Socialnämnden att det ska tas fram tre nya förslag gällande utformning av 

byggnaden för demenscentrum.  

Socialnämnden beslutar att godta de ökade driftkostnaderna på 1,8 miljoner 

kronor per år utifrån framtaget förslag från Kommunstyrelsen 2020-11-18  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centern och Moderaterna anser att Demenscentrum i Älghult är en del av 

Omstruktureringen och därför inte ska lyftas ut som en enskild punkt. Vi 

kan inte ställa oss bakom en nybyggnation då ombyggnation inte är utredd 

som möjlighet enligt nuläge i tjänsteskrivelsen. Då vi inte har några 

ekonomiska underlag finner vi det svårt att ta ställning till ökade 

driftskostnader idag och enligt nuläge behövs en helhetsbild över alla 

kostnader för att göra en korrekt bedömning. 

Därför yrkar centern och moderaterna på följande ändringar av beslutet: 

-Socialnämnden påtalar att Demenscentrum i Älghult ingår som en del i 

ärendet Strukturella förändringar inom Socialförvaltningen. 

-Socialnämnden yrkar på att det tas fram tre nya förslag med 

kostnadskalkyler gällande utformning av byggnaden för demenscentrum 

(utifrån de behov Socialförvaltningen beskrivit) där även ombyggnation 

beaktas (då det inte är byggnadstekniskt säkerställt om ombyggnation är 

möjlig). 
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-Socialnämnden yrkar uppskov med att lämna synpunkter tills dessa 

förslag finns att ta ställning till. 

 

Ingrid Hugosson (C), Thomas Lindberg (C,) Mattias Sjöberg (V), Börje Melin 

(SD) och Carl Krekola (M) yrkar bifall till Centern och Moderaternas 

yrkande.  

Bjarne Svensson (S) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkar bifall till 

socialförvaltningens förslag.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varande och finner att Socialnämnden 

beslutat i enlighet med Centerns och Moderaternas förslag.          

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Socialförvaltningen 2021-01-07 

-Rapport demenscenter Storgården Älghult, Uppvidinge Hus 2020-10-15 

-Strukturella förändringar Socialförvaltningen, 2020-02-25 

-Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet, stöd för att underlätta 

aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom, Myndigheten 

för delaktighet Serie 2015:3 

-Ritning demenscentrum arbetsgrupp Storgården   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   
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§ 4 Dnr 2021-000012  

Trygghetsboende i Norrhult 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden yrkar på att Trygghetsboende i Norrhult ingår som en del i 

ärendet Strukturella förändringar inom Socialförvaltningen. 

Socialnämnden beslutar att kommunstyrelsen bör beakta Socialnämndens 

definition av trygghetsboende från 2020-12-08 och då särskilt beakta att 

trygghetsboendet inte ska vara behovsprövat enligt Socialtjänstlagen 

Socialnämnden beslutar att beaktan bör göras gällande variation på 

storleken av lägenheterna vid planering av trygghetsboende, vilket tidigare 

har framförts av KPR. 

Socialnämnden yrkar att konkreta byggnadsförslag inklusive ett 

ombyggnadsförslag ska presenteras inklusive kostnadskalkyl och en 

tidplan till Socialnämnden.  

Socialnämnden kommer därefter att återkomma med de synpunkter som 

kommunstyrelsen efterfrågar 

Socialnämnden yrkar på att den tidsplan som finns för stängning av 

Solgården omprövas så att ett intagningsstopp fortsatt gäller tills vidare.   

           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18 § 268 att: 

- föreslå Kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar vidare 

med alternativ ett: omvandla delar av Solgårdens lokaler till 

trygghetsboende 

- översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter och 

återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens sammanträde i 

februari 2021.   

2020-12-08 § 132 antog Socialnämnden definitionen för Trygghetsboende: 

Med trygghetsboende avses bostäder som är funktionellt utformade, som 

har gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. 

Trygghetsboendet kan ha daglig personal på plats på angivna tider som kan 

stödja möjligheten till trygghet och social samvaro för de boende. Denna 

personal utgår inte från Socialförvaltningen.  
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Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är 65 år. (Denna 

åldersgräns är ett krav för att ett boende ska få statligt investeringsstöd. Det 

finns dock trygghetsboenden som inte tagit del av ett sådant stöd och har 

valt att ha en annan åldersgräns) 

När det gäller makar eller sambor räcker det att en av personerna har 

uppnått den ålder som krävs för att få flytta in, samt att hushållet inte har 

några hemmavarande barn.  

Trygghetsboendet ska inte vara behovsprövat enligt Socialtjänstlagen, med 

krav på biståndsbeslut, utan ska finnas på den öppna och ordinarie 

bostadsmarknaden.  

Synpunkter till kommunstyrelsen:  

Socialnämnden har i sin definition fastställt att eventuell personal inte ska 

utgå från Socialförvaltningen. Socialnämnden har även tidigare varit tydlig 

med att ansvaret för denna typ av boende inte faller under socialnämndens 

ansvarområde.  

Det är viktigt att det finns varierande storlekar på de lägenheter som 

skapas, detta har även framförts av KPR/Tillgänglighetsrådet i övrigt har 

socialnämnden inte några synpunkter.    

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsen beslut att 

omvandla Solgårdens lokaler till trygghetsboende.  

 

Socialnämnden beslutar att kommunstyrelsen bör beakta socialnämndens 

definition av trygghetsboende från 2020-12-08 § 132 och då särskilt beakta 

socialnämndens beslut om att trygghetsboendet inte ska vara behovsprövat 

enligt socialtjänstlagen.  

Socialnämnden beslutar att beaktan bör göras gällande variation på 

storleken av lägenheterna vid planering av trygghetsboende, vilket tidigare 

har framfört av KPR/Tillgänglighetsrådet.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centern och Moderaterna anser att trygghetsboende i Norrhult är en del av 

omstrukturering inom Socialförvaltningen och inte kan lyftas ut som en 

enskild punkt. Vi ser det svårt att ställa oss bakom ett beslut där det inte går 

att utläsa om det är delar av eller hela Solgården som omfattas. De 
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synpunkter vi kan lämna idag handlar om Definition av trygghetsboende 

och variation på lägenheternas storlek. I övrigt är det svårt att lämna 

synpunkter då det varken finns ombyggnadsförslag eller ekonomiska 

kalkyler att ta ställning till.  

Därför yrkar Centern och Moderaterna på följande ändringar av beslutet: 

-Socialnämnden yrkar på att Trygghetsboende i Norrhult ingår som en del i 

ärendet Strukturella förändringar inom Socialförvaltningen. 

-Socialnämnden beslutar att kommunstyrelsen bör beakta Socialnämndens 

definition av trygghetsboende från 2020-12-08 och då särskilt beakta att 

trygghetsboendet inte ska vara behovsprövat enligt Socialtjänstlagen 

-Socialnämnden beslutar att beaktan bör göras gällande variation på 

storleken av lägenheterna vid planering av trygghetsboende, vilket tidigare 

har framförts av KPR. 

-Socialnämnden yrkar att konkreta byggnadsförslag inklusive ett 

ombyggnadsförslag ska presenteras inklusive kostnadskalkyl och en 

tidplan till Socialnämnden.  

-Socialnämnden kommer därefter att återkomma med de synpunkter som 

kommunstyrelsen efterfrågar 

-Socialnämnden yrkar på att den tidsplan som finns för stängning av 

Solgården omprövas så att ett intagningsstopp fortsatt gäller tills vidare. 

 

Mattias Sjöberg (V), Carl Krekola (M) och Ingrid Hugosson (C), Thomas 

Lindberg (C) och Börje Melin (SD) yrkar bifall till Centern och 

Moderaternas yrkande.   

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och begär därefter votering.   

Votering begärd 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

socialförvaltningens förslag och NEJ-röst på Centern och Moderaternas 

yrkande.    
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Omröstningsresultat    

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande X   

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 
 

X  

Bjarne Svensson (S) X   

Peter Englén (S) X   

Matthias Sjöberg (V)  X  

Ingrid Hugosson (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Yvonne Wilhelmsson (C)  X  

Börje Melin (SD)  X  

Summa 3 7  

Antal JA-röster 3 stycken, antal NEJ-röster 7 stycken.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Centern och 

Moderaternas yrkande.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-01-07  

Socialnämndens beslut 2020-12-08 § 132, SN 2020-347 Definition av 

trygghetsboende 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-18 § 268 Trygghetsboende i Norrhult    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

   


