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Plats och tid

  
Kommunhuset, Hellqvistsalen, torsdagen den 1 februari 2018, klockan 16.45-19.00. 

 

Beslutande Linda Söder Jonsson (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Angelika Stigenberg (S), Anna-
Karin Tornemo (V), AnneMarie Andersson (C), Eleonor Westlund (C), Ewa Granudd (M) 
och Britt-Marie Häggkvist Back (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Eva-Carin Sandbom (L) 

 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Gunilla Lindström (S), Ronny Moström (S), Kerstin Åkesson 
(MP), Yvonne Ericsson (M) och Rune Broström (SD). 

Övriga  
deltagande  Socialchef Lena Dibbern och vik. nämndsekreterare Eva Eriksson. 

 

Utses att justera Eleonor Westlund  
Ersättare för 
justerare Ewa Granudd 
Justeringens  
plats och tid Direkt i anslutning till sammanträdet. 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       16 
 Eva Eriksson  

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Linda Söder Jonsson 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Eleonor Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Socialnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-02-01, § 16  
Datum då  
protokoll anslås 2018-02-02  Datum då anslag  

tas bort 2018-02-24  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 16 
Nytt modernt och anpassat demensboende 
på Södergården (SN 2018/16) 
De nya avdelningarna på Södergården kommer att stå klara vecka 
6. Socialnämnden behöver fatta ett beslut om vilken målgrupp som 
ska flytta in i det nya boendet. I samband med inflyttning i ett nytt 
boende behöver också ställning tas till hyresnivåer i kommunens 
särskilda boenden. 
 
Vid ett möte den 25 januari 2018 fördes dialog mellan kommunens 
ledande politiker och ett flertal tjänstemän. Vid mötet informera-
des politikerna på nytt om att Tallåsgårdens lokaler inte är anpas-
sade för personer med demensdiagnoser. Mötets åsikt var att hålla 
fast vid den planering som beslutades 2013, dvs. att de nybyggda 
boendeenheterna på Södergården ska blir kommunens nya de-
mensboende – ett boende anpassat utifrån de boendes behov och 
efter aktuella riktlinjer för demensboenden. 
 
Nuvarande demensboende på Tallåsgården innehåller 16 lägenhe-
ter. I de nya avdelningarna på Södergården finns 20 lägenheter. 
Fler personer har beslut om demensboende, beslut som inte kunnat 
verkställas då det saknas platser. Prognosen visar att det kommer 
att finnas allt fler personer med demensdiagnos som behöver 
boende anpassat efter sina behov. 
 
I samband med den omflyttning som nu kommer att ske föreslår 
förvaltningen att ett principiellt beslut fattas kring hyrornas storlek. 
Hyrorna bör basera sig på de faktiska kostnaderna för respektive 
lägenhet, dvs. efter att hyra för socialförvaltningens verksamhets-
lokaler räknats bort. Hyran för Nya Södergården kommer att 
uppgå till 5 780 kronor per månad enligt denna princip.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-30 med bilagor 

 

SN överläggning Under socialnämndens överläggning yrkar AnneMarie Andersson 
(C) på ett tillägg om att kommunstyrelsen föreslås skyndsamt ge 
besked om det fortsatta arbetet med Södergårdens renovering. 
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 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om nämnden kan 
fatta beslut enligt förslaget inklusive AnneMarie Anderssons 
yrkande och finner att så är fallet. 

 
Beslut Socialnämnden beslutar att Södergårdens 20 nya lägenheter blir 

kommunens nya demensboende. 
 

Förvaltningen får i uppdrag att  
- avveckla Tallåsgårdens demensboende så snart de boende där 

flyttat till Södergården  
- omgående fortsätta planeringen för den framtida äldreomsor-

gen och så snart det är möjligt lämna förslag på Tallåsgårdens 
fortsatta användning.  
 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktig fatta ett principbeslut som innebär att hyrorna för 
lägenheterna i de särskilda boendeformerna fastställs utifrån 
lägenheternas faktiska kostnader. 
 
Socialnämnden beslutar vidare föreslå kommunstyrelsen att 
skyndsamt ge besked om det fortsatta arbetet med Södergårdens 
renovering. 
 

Reservation Mot nämndens beslut som avser principbeslutet avseende hyrorna 
reserverar sig skriftligen Anna-Karin Tornemo (V) samt Britt-
Marie Häggkvist Back (SD). 
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