
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-16

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00 - 17.40

Ajournering klockan 10.00-10.20, 11.30-11.40, 12.30-13.30, 13.50-14.00, 15.10-15.25,
16.40-16.50

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande
Kenneth Magnusson (C)
Mona Almborg (C)
Carolina Hall (C)
Staffan Sjöblom (M)
Gerd Berg (M) ersättare för Jörg Neumann (M) till och med klockan 11.35
Jörg Neumann (M) från och med klockan 11.35
Emanuel Larsson (KD)
Kian Anderson (WeP)
Kjell Thelin (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Marie Cnattingius (S) ersättare för Pelle Gullberg (S)
Kjell Olsson (S)
Bengt-Ove Eriksson (V) ersättare för Mona Bergqvist (V), deltar på distans
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustafsson (SD)

Malin Johansson, socialchefÖvriga deltagande
Jessica Kostin, nämndsekreterare
Susanna Olsen, verksamhetschef, deltar på distans
Åsa Dahlqvist, verksamhetschef, deltar på distans
Maria Jönsson, verksamhetschef, deltar på distans
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Jenny Johansson, utvecklingsledare, deltar på distans
Thomas Johansson (WeP), ej tjänstgörande ledamot

Utses att justera Mattias Johansson (SD)

Justeringens Kommunhuset i Gislaved torsdagen den 17 februari 2021, kl. 16.00
plats och tid

Under- Paragrafer 29 - 46
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Jessica Kostin

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Mattias Johansson (SD)

Organ

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-16 Paragrafer 29 - 46

Datum för
anslags uppsättande 2021-02-17

Datum för
anslags nedtagande 2021-03-11

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Socialförvaltningens kansli

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande

https://16.40-16.50
https://15.10-15.25
https://13.50-14.00
https://12.30-13.30
https://11.30-11.40
https://10.00-10.20
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §29 Dnr: SN.2021.10 1.4

Ekonomisk uppföljning 2021

Beslut
Socialnämnden lägger redovisningen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialchef och förvaltningskontroller ger muntlig redogörelse om justeringar av
månadsrapporten samt redogör för tidsplan när månadsrapporten ska redovisas till
socialnämnden.

Inför 2021 har socialförvaltningen omarbetat månadsrapporten, så att
månadsrapporten och verksamhetsuppföljningen slås samman till en och samma
rapport. Inför 2021 har även en översyn genomförts av de indikatorer som
redovisades i månadsrapport och verksamhetsuppföljningen. Till detta har även en
tidsplan för månadsuppföljningen 2021 upprättats.

Utifrån tidsplanen så redovisas utfall för januari och februari i samband med
socialnämnden i april. På socialnämnden i februari redovisas tidsplan och
rapportstrukturen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - Snau §10
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 27 januari 2021
Tidsplan för månadsuppföljning 2021
Månadsrapport utkast (Socialförvaltning)

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.10


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
3

Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §30 Dnr: SN.2020.111 1.4.1

Uppföljning 4 2020 Bokslut

Beslut
Socialnämnden godkänner bokslutsrapporten 2020 samt översänder den till
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fyra gånger per år lämna in en uppföljning av verksamheten till
kommunfullmäktige. Vid årets slut ska nämnden lämna en bokslutsrapport.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till bokslutsrapport 2020.

Socialchef Malin Johansson och verksamhetscheferna Susanna Olsen, Åsa
Dahlqvist, Maria Jönsson samt förvaltningscontroller Joel Halldin och
utvecklingsledare Jenny Johansson redogör för det ekonomiska utfallet, kvaliteten i
verksamheterna och de mål och uppdrag som nämnden och kommunfullmäktige
prioriterat under 2020. Utfallet för socialnämnden visar på ett underskott på -
2,972 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 10 februari 2021
Protokoll 2021-02-02 - Snau §11
Statsbidrag 2020
Bokslutsrapport - 2020 - Socialnämnden

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §31 Dnr: SN.2019.82 1.4.1

Internkontrollplan 2020

Beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen för internkontroll 2020 och översänder
den i sin helhet till kommunstyrelsen.

Reservationer
Kian Andersson (WeP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 21 januari 2020 att återrapportera
arbetet utifrån internkontrollplan 2020 i juni, oktober och i samband med
bokslutet, enligt antagen rutin för intern kontroll.

Socialförvaltningen föreslår att lägga uppföljning internkontrollplan 2020 - nämnd
till handlingarna. Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2021-02-02 SNAU §12
att föreslå att godkänna uppföljningen för internkontroll 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - Snau §12
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 27 januari 2021
Uppfoljning Intern kontrollplan 2020 - Namnd

Yrkande
Kian Andersson (WeP): att ändra p 1.1 i internkontrollplanen från gul till röd.

Inga-Maj Eleholt (C): att godkänna uppföljningen för intern kontroll 2020 och
översända den i sin helhet till kommunstyrelsen

Propositionsordning 1
Ordföranden ställer proposition på Kian Anderssons (WeP) yrkande och finner
att socialnämnden beslutar att avslå Kian Anderssons yrkande.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för avslag på Kian Anderssons (WeP) yrkande
NEJ-röst för bifall till Kian Anderssons (WeP) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Kenneth Magnusson (C) Kian Andersson (WeP)
Mona Almborg (C) Bengt Ove Eriksson (V)
Carolina Hall (C)
Inga Maj Eleholt (C)
Staffan Sjöblom (M)
Jörg Neumann (M)
Emanuel Larsson (KD)
Kjell Thelin (S)
Marie Cnattingius (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Kjell Olsson (S)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2019.82
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Omröstningen utfaller med 11JA-röster och 2 NEJ-röster och 2 som avstår.
Därmed har socialnämnden beslutat att avslå Kian Anderssons (WeP) yrkande.

Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden
beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §32 Dnr: SN.2020.99 1.4

Plan för äldreomsorgen 2021-framåt

Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på tidplan för äldreomsorgsplanen
och uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med äldreomsorgsplanen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram en äldreomsorgsplan för
2022-2032 med revidering efter fem år.

Socialförvaltningen presenterar förslag på tidsplan för 2021 om arbetet med att ta
fram en äldreomsorgsplan. Tidsplanen innehåller förslag när inhämtande av
underlag och dialog ska ske med socialnämnden samt med andra berörda aktörer
och personer. Socialförvaltningen har vid tidigare sammanträde för socialnämnden
den 3 november 2020 presenterat förslag på äldreomsorgsplanens inriktning för
vad den kommer att innehålla.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - Snau §13
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 21 januari 2021
Tidplan ÄO-plan version 210202

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.99
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §33 Dnr: SN.2021.16 9.1.1

Omvandling av Mariagården

Beslut
Socialnämnden lägger rapporteringen om omvandlingen av Mariagården till
handlingarna samt beslutar att förvaltningen regelbundet ska redovisa status på
uppdraget vid varje socialnämnd.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2021 att uppdra till socialförvaltningen att
initiera arbetet med att omvandla Mariagårdens vård- och omsorgsboende till
biståndsbedömda trygghetslägenheter och seniorlägenheter (70+). Enligt
överenskommelse i socialnämndens presidie den 26 januari 2021 gavs förslag att
socialförvaltningen ska uppdatera socialnämnden regelbundet med information om
statusen på uppdraget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - Snau §14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till arbetsutskottet den 27 januari 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.16
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §34 Dnr: SN.2021.13 1.2.6

Återrapportering upphandlingsprocess

Beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att
upphandla eget avtal med Solbacken omsorg AB och återrapportera till
socialnämndens den 6 april samt i övrigt godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under socialnämndens sammanträde den 15 december lyftes ett antal frågor kring
nuvarande avtal kring LSS-platser, där även Solbacken Omsorg AB från och med
2021-04-01 ingår. Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera om
upphandlingen kring externa LSS-platser på januarinämnden. Då underlaget inte
var färdigsammanställt till den nämnden och ytterligare frågor framkom under
januarinämnden återrapporteras uppdraget angående upphandlingsprocessen
under februarinämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - Snau §16
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd den 27 janauri 2021
Återrapport Rutin kring upphandling fokus LSS-platser

Yrkanden
Kian Andersson (WeP): att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheten att upphandla eget avtal med Solbacken omsorg AB och
återrapportera i nämnden i 6 april.

Inga-Maj Eleholt (C): att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kian Anderssons (WeP) och finner att
socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att socialnämnden
beslutat att bifalla yrkandet.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.13
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §35 Dnr: SN.2020.69 1.3.1

Revidering av reglementet för pensionärsbidrag

Beslut
Socialnämnden beslutar att tillfälligt ändra sista inlämningsdatumet till den 30
september 2021 för ansökan om bidrag till pensionärsföreningar

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för bidrag till pensionärsföreningar (SN 2020-11-03 §153) ska
ansökan om bidrag göras senast den 30 april. På grund av pandemin har
pensionärsföreningar inte kunnat hålla sina årsmöten, med anledning av detta
önskas det göras ett undantag genom att flytta sista datumet för ansökan till den
30 september 2021.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-02-02 - Snau §18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 27 januari 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Gislaveds Finska pensionärsförening
PRO Gislaved
PRO Anderstorp
PRO Burseryd-Broaryd
PRO Smålandsstenar
Anderstorps riksförbund pensionärsgemenskap
SPF Villstad
SPF Gislaved
SPF Hestra
SPF Reftele
SPF Anderstorp
SPF Burseryd-Broaryd
SPF Ås
SPF Bosebo-Våthult
SPF Båraryd
Aktiva seniorer Gislaved
Svenska kommunalpensionärernas förbund avd 73 Östbo-Västbo

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.69
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §36 Dnr: SN.2020.83 1.2.2

Socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 2021-2022

Beslut
Socialnämnden beslutar att välja Carolina Hall (C) som kontaktpolitiker till
gruppen "verksamhet för personer med funktionsnedsättning" för socialnämndens
kontaktpolitikerverksamhet 2021-2022

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ledamöter och ersättare är som kontaktpolitiker indelade i fyra
områden; vård- och omsorgsboende, vård och omsorg i ordinärt boende samt
hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och verksamhet för personer med
funktionsnedsättning

Efter halva mandatperioden sker ett byte av inriktning bland socialnämndens
kontaktpolitiker, så att varje ledamot och ersättare ges möjlighet att som
kontaktpolitiker vara inriktad gentemot två områden under en hel mandatperiod.

Carolina Hall (C) valdes av kommunfullmäktige den 26 januari 2021 som ledamot i
socialnämnden och ska av socialnämnden väljas in som kontaktpolitiker i
socialnämndens kontaktpolitikerverksamhet 2021-2022. I gruppen "verksamhet för
personer med funktionsnedsättning" finns sedan tidigare en vakant plats avsatt.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 10 februari 2021

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Carolina Hall (C)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.83
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §37 Dnr: SN.2020.121 8.7.1

Ej verkställda beslut kvartal 4 2020

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna och överlämnar
statistikredovisningen till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 §
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.

Socialnämnden ska vidare dels till IVO, dels till revisorerna, rapportera alla
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts. Därutöver ska socialnämnden anmäla till IVO när ett
beslut har verkställts alternativt när ett ärende har avslutats utan att verkställas.
Socialnämnden har rapporterat in 13 individrapporter till IVO för kvartal 4 2020.

Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport som redogör
för hur många beslut som inte har verkställts, samt hur många beslut som inte har
verkställts igen efter avbrott i verkställigheten.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 3 februari 2021
Sammanställning KVARTAL 4 2020.pdf

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §38 Dnr: SN.2021.3 1.7.3

Information från socialförvaltningen 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunicering av beslut
Socialchef informerar om önskemål att socialnämnden och socialförvaltningen
kommer överens om en kommunikationsplan vid känsliga ärenden som beslutas av
socialnämnden för att säkerställa att socialförvaltningen får möjlighet att informera
sina medarbetare och brukare.

Bokslut 2020
Det beviljade stadsbidraget ska redovisas i bokslutet från 2020. Frågan ställdes
efter att beslut om stadsbidrag kom efter att systemen för bokslutet stängts.

Combine
Styrgruppen för Combine har gjort en risk och konsekvensanalys gällande
införandet av fas 3 med anledning av den rådande pandemin. Analysen visade för
stora risker med att fortsätta införandet under våren. Beslut har därför tagits att
flytta fram driftsstart till senast 1 december.

Invigning av mofors
Boendet i Mofors kommer att öppnas den 1 mars.

Genomsnittstid boende i särskilt boende
Socialförvaltningen har fått frågan från Kian Andersson (WeP) om hur länge
brukare i snitt bor på särskilt boende i kommunen. I genomsnitt bor brukare 2,5
år på kommunens särskilda boenden. Mer exakta siffror kommer att redovisas i
kvalitets och patientsäkerhetsberättelsen.

Covid-19
I dagsläget har socialförvaltningen låg smittspridning i sina verksamheter. De flesta
brukare i de särskilda boendena och hemsjukvården har fått vaccination dos 2 och
i veckan påbörjas vaccinationen av vård- och omsorgspersonal.

Regionen tillsammans med kommunerna arbetar med att planera för fas 2 i
vaccineringen som kommer att omfatta LSS brukare och personal samt 65 +.
Kommunen såväl regionen bedöms ha goda personella resurser för att genomföra
vaccineringen, tillgången till vaccinationsdoserna har dock varit begränsade och
oregelbundna.

Samarbete med samhall
Hemtjänsten har i ett pilotprojekt använt sig av samhall för att utföra vissa
serviceinsatser inom hemtjänsten, bland annat städ. Pilotprojektet har utvärderats
och fungerat väl, och kommer nu att utökas till att testas på fler områden.

Personal

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

En ny kostchef har börjat sin tjänst på socialförvaltningen. En befintlig tjänst som
projektledare i socialförvaltningens stab har konverterats till att också omfatta
stabschef. Rekrytering av en rehabchef har påbörjats.

Feriearbete
Socialchef informerar att planeringen av feriearbete har påbörjats och att
kommunen nu eftersöker fler platser att kunna erbjuda feriepraktik på.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §39 Dnr: SN.2021.11 1.7.3

Fastighetsinformation 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 21 januari 2020 beslutade socialnämnden om återkommande rapportering
kring socialförvaltningens hyra av fastigheter och lokalbehov.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 27 januari 2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.11
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §40 Dnr: SN.2021.6 1.7.3

Information från socialnämndens ledamöter 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bengt-Ove Eriksson (V) lyfter frågan om hur kommunen arbetar med
ungdomsmottagningen och önskar få presentation om ungdomsmottagningens
arbete framöver.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §41 Dnr: SN.2021.1 1.7.3

Domar 2021

Beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 beslutade socialnämnden att förvaltningen ska redovisa alla
inkomna domar som gått nämnden helt eller delvis emot.

Under perioden 2021-01-12 till 2020-02-10 har ingen dom gått helt eller delvis
emot nämnden.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 9 februari 2021

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §42 Dnr: SN.2021.18 1.7.3

Delegeringsbeslut 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade delegeringsbesluten till handlingarna

Ärendebeskrivning
Förvaltningen överlämnar delegeringslistor gällande enheterna för bistånd - Vård
och omsorg och Funktionshinder samt Individ- och familjeomsorg

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 9 februari 2021
Delegeringslistor (i pärm på mötet)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2021.18
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §43 Dnr: SN.2021.5 1.7.3

Protokoll delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade protokollen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden redovisas protokoll för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 10 februari 2021
Valärende, fyllnadsval ledamot i SN Dnr KS.2021.3
Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2021-02-02 §§ 10-19.pdf

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Sn §44 Dnr: SN.2021.4 1.7.3

Skriftliga meddelanden delges socialnämnden 2021

Beslut
Socialnämnden lägger de redovisade meddelandena till handlingarna

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har begärt att förvaltningen månatligen delger
socialnämnden inkomna skriftliga klagomål och synpunkter som inte är kopplade
till individärenden. Övriga skriftliga meddelanden ska, likt tidigare, också delges
socialnämnden för kännedom.

Under perioden 19 januari-10 februari 2021 har det inkommit ett meddelande från
regeringen angående utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen
mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om äldreomsorg - teknik,
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Till socialnämndens ordförande har
det inkommit fyra stycken mail från medborgare.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 10 februari 2021
Regeringsbeslut, utbetalning av medel
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-01-25
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-01-25
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-01-21
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-01-31
Skrivelse från medborgare till SN ordf 2021-01-28
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Åtgärder för en ekonomi i balans
Initiativärende - upphäva beslut 2021-01-19 SN § 3, omvandling av
Mariagården

Beslut
Socialnämnden beslutar att avslå yrkandet att nämnden ger förvaltningen i uppdrag
att omedelbart avbryta omvandlingsprocessen av Mariagården, samt avslå yrkandet
om stopp för utflyttning av de boende i avvaktan på att den av nämnden beslutade
äldreomsorgsplanen är genomförd och antagen.

Reservationer
Kian Andersson (WeP), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), Marie
Cnattingius (S) och Kjell Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Kian Anderssons (WeP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 januari 2021 SN §3 att uppdra till
socialförvaltningen att initiera arbetet med att omvandla Mariagården till
seniorlägenheter (70+) och biståndsbedömda trygghetslägenheter samt att införa
intagningsstopp till särskilt boende på Mariagården.

Initiativärende inkom den 9 februari 2021 från Kian Andersson (WeP) med förslag
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart avbryta
omvandlingsprocessen av Mariagården, samt stopp för utflyttning av de boende i
avvaktan på att den av nämnden beslutade äldreomsorgsplanen är genomförd och
antagen.

Beslutsunderlag
Initiativärende WeP.pdf
Protokoll 2021-01-19 SN §3

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 16.40-16.50

Yrkanden
Kian Andersson (WeP): att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart
avbryta omvandlingsprocessen av Mariagården, samt stopp för utflyttning av de
boende i avvaktan på att den av nämnden beslutade äldreomsorgsplanen är
genomförd och antagen.

Kjell Thelin (S) och Bengt-Ove Eriksson (V): bifall till Kian Anderssons (WeP)
yrkande.

Staffan Sjöblom (M) och Emanuel Larsson (KD): avslag på Kian Anderssons (WeP)
yrkande.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://16.40-16.50
https://SN.2020.72


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
21

Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-02-16

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kian Anderssons (WeP) yrkande och finner
att socialnämnden beslutar att avslå yrkande.

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång.
JA-röst för avslag på Kian Anderssons (WeP) yrkande
NEJ-röst för bifall till Kian Anderssons (WeP) yrkande

Omröstningsresultat
JA-röst NEJ-röst
Kenneth Magnusson (C) Kian Andersson (WeP)
Mona Almborg (C) Kjell Thelin (S)
Carolina Hall (C) Jessica Flod Malmgren (S)
Inga-Maj Eleholt (C) Kjell Olsson (S)
Staffan Sjöblom (M) Marie Cnattingius (S)
Jörg Neumann (M) Bengt-Ove Eriksson (V)
Emanuel Larsson (KD) Anders Gustavsson (SD)

Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 7 NEJ-röster samt 1 som avstår.
Därmed är resultatet lika och beslutet avgörs genom ordförandes röst.
Ordförande röstar JA och därmed har socialnämnden beslutat att avslå Kian
Andersson (WeP) yrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Sammanträdestider 2021 - revidering av tidpunkt för socialnämndens
sammanträde

Beslut
Socialnämnden beslutar att socialnämndens sammanträden ska börja klockan 9.00.

Ärendebeskrivning
Initiativärende från Emanuel Larsson (KD) om att ändra tidpunkten för
socialnämndens sammanträden till klockan 9.00.

Yrkanden
Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Jörg Neumann (M), Kian Andersson
(WeP), Mona Almborg (C) och Kjell Thelin (S) yrkar bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Emanuel Larsson (KD) med flera yrkande och
finner att socialnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Socialnämndens ledamöter
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kansliet

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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