
&GISLAVEDS 
- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-03-30

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00 - 10.50

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

Övriga deltagande Malin Johansson, socialchef
Maria Jönsson, verksamhetschef
Jessica Kostin, nämndssekreterare
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Jenny Johansson, utvecklingsledare

Utses att justera Kjell Thelin (S)
Justeringens Kommunhuset, 30 mars klockan 13.00
plats och tid

Under- Paragrafer 47 - 47
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Jessica Kostin

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

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

Kjell Thelin (S)

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

Organ Socialnämnden

Paragrafer 47 - 47Sammanträdesdatum 2021-03-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-03-30 anslags nedtagande 2021-04-21

Förvaringsplats Socialförvaltningens kansli
för protokollet

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-03-30

Sn §47 Dnr: SN.2021.39

Initiativärende - upphäva beslut om intagningsstopp Lugnet samt stopp
för utflyttning av boende på Mariagården

Beslut
Socialnämnden beslutar

1. att socialnämnden ställer sig bakom och konfirmerar socialförvaltningens
tidigare beslut att upphäva beslut om intagningsstopp på Lugnets vård- och
omsorgsboende.

2. att avbryta utflyttningen av de boende på Mariagårdens vård- och
omsorgsboende i Smålandsstenar.

3. att stoppa intagningsstoppet på Mariagårdens vård- och omsorgsboende tills
äldreomsorgsplanen är beslutad.

4. att när det finns lediga tvårumslägenheter på Mariagårdens vård- och
omsorgsboende ska biståndsbedömda trygghetsboenden möjliggöras.

5. att avslå yrkandet om att ingen neddragning av personal eller verksamhet görs
innan äldreomsorgsplanen är beslutad.

6. att ärendet om förslaget att vid framtagandet av äldreomsorgsplanen ska
referensgrupper med lokal förankring medverka i processen samt att en
oberoende genomlysning görs av samtliga boenden, ska hanteras vid
socialnämndens sammanträde den 6 april

7. att ärendet om äldreomsorgsplanen ska behandlas av kommunfullmäktige samt
om skyndsam remissrunda till berörda förvaltningar och intresseorganisationer ska
tas upp i socialnämndens sammanträde den 6 april.

Staffan Sjöblom (M) och Jörg Neumann (M) deltar ej i besluten punkt 2-5. Emanuel
Larsson (KD) deltar ej i beslut punkt 3.

Besluten justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Westbopartiet och Vänsterpartiet inkom med begäran om
ett extra sammanträde samt med initiativärende gällande att upphäva beslutet om
intagningsstopp på vård och omsorgsboendet Lugnet samt stoppa utflyttningen av
de boende på Mariagården.

Ajournering mellan klockan 9.55-10.15.

Beslutsunderlag
Inkommande mejl (S, WeP, V) - upphäva beslut om intagningsstopp på Lugnet samt
stopp för utflyttning av de boende på Mariagården.
Protokoll 2021-01-19 SN § 2
Protokoll 2021-01-19 SN § 3

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://9.55-10.15
https://SN.2021.39
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-03-30

SN §47 (forts.)

Yrkanden 1
Bengt-Ove Eriksson (V):
Att socialnämnden ställer sig bakom och konfirmerar socialförvaltningens tidigare
beslut att upphäva beslut om intagningsstopp på Lugnets vård- och
omsorgsboende.

Kjell Thelin (S), Kian Andersson (WeP) yrkar bifall till Beng-Ove Erikssons (V)
förslag.

Propositionsordning:
Ordförande ställer proposition på Bengt-Ove Erikssons (V) yrkande och finner att
socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Yrkande 2
Kjell Thelin (S), Marie Cnattingius (S), Kjell Olsson (S), Pelle Gullberg, Kian
Andersson (WeP), Bengt-Ove Eriksson (V), Inga-Maj Eleholt (C), Carolina Hall
(C), Kenneth Magnusson (C), Mona Almborg (C), Emanuel Larsson (KD):
Att avbryta utflyttningen av de boende på Mariagårdens vård- och omsorgsboende
i Smålandsstenar.

Mattias Johansson (SD), Anders Nilsson (SD):
Att ingen utflyttning av boende enligt förslag från förvaltningen ska ske från
Mariagårdens vård- och omsorgsboende förrän äldreomsorgsplanen är antagen
genom ett giltigt beslut.

Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på Kjell Thelins (S), Inga-Maj Eleholts (C) m.fl.
förslag och Mattias Johansson (SD) m.fl. förslag och finner att socialnämnden
beslutat att bifalla Kjell Thelins (S), Inga-Maj Eleholt (C) m.fl. yrkande.

Yrkande 3
Kenneth Magnusson (S):
Att stoppa intagningsstoppet på Mariagårdens vård- och omsorgsboende tills
äldreomsorgsplanen är beslutad.

Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på Kenneth Magnussons (C) yrkande och finner
att socialnämnden beslutat att bifalla yrkandet.

Yrkande 4
Inga-Maj Eleholt (C), Carolina Hall (C), Kenneth Magnusson (C), Mona Almborg
(C), Kjell Thelin (S):
Att när det finns lediga tvårumslägenheter på Mariagårdens vård- och
omsorgsboende ska biståndsbedömda trygghetsboenden möjliggöras.

Propositionsordning:
Ordförande ställer proposition på Inga-Maj Eleholts (C), Kjell Thelins (S) m.fl.
yrkande och finner att socialnämnden har beslutat att bifalla yrkandet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-03-30

SN §47 (forts.)

Yrkande 5:
Mattias Johansson (SD), Anders Nilsson (SD):
Att ingen neddragning av personal eller verksamhet görs innan
äldreomsorgsplanen är beslutad.

Propositionsordning:
Ordförande ställer proposition på Mattias Johansson (SD) m.fl. yrkande och finner
att socialnämnden beslutat att avslå yrkandet.

Omröstning begärs:
Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för att avslå Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkande.
Nej-röst för att bifalla Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkande.

Ja- röst Nej-röst
Kenneth Magnusson (C) Kian Andersson (WeP)
Mona Almborg (C) Bengt-Ove Eriksson (V)
Carolina Hall (C) Anders Nilsson (SD)
Inga-Maj Eleholt (C) Mattias Johansson (SD)
Kjell Thelin (S)
Pelle Gullberg (S)
Marie Cnattingius (S)
Kjell Olsson (S)

Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 3 ledamöter som avstår har socialnämnden
beslutat att avslå Mattias Johanssons (SD) m.fl. yrkande.

Yrkande 6:
Inga-Maj Eleholt (C), Carolina Hall (C), Kenneth Magnusson (C), Mona Almborg
(C), Kjell Thelin (S):
Att ärendet om förslaget att vid framtagandet av äldreomsorgsplanen ska
referensgrupper med lokal förankring medverka i processen samt att en
oberoende genomlysning görs av samtliga boenden, ska hanteras vid
socialnämndens sammanträde den 6 april

Propositionsordning:
Ordförande ställer proposition på Inga-Maj Eleholts (C) m.fl. yrkande och finner
att socialnämnden har beslutat att bifalla yrkandet.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden Sammanträdesdatum

2021-03-30

SN §47 (forts.)

Yrkanden 7
Mattias Johansson (SD), Anders Nilsson (SD):
Att äldreomsorgsplanen ska behandlas av kommunfullmäktige, efter sedvanlig
skyndsam remissrunda till berörda förvaltningar och intresseorganisationer.

Inga-Maj Eleholt (C):
Att ärendet om äldreomsorgsplanen ska behandlas av kommunfullmäktige samt
om skyndsam remissrunda till berörda förvaltningar och intresseorganisationer ska
tas upp i socialnämndens sammanträde den 6 april.

Propositionsordning:
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och Mattias Johanssons (SD)
m.fl yrkande och finner att socialnämnden har beslutat att bifalla Inga-Maj Eleholts
(C) yrkande.

Beslutet skickas till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Fastighet- och serviceförvaltningen

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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