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Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M) 
 
Ej närvarande ledamöter 
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Närvarande ej tjänstgörande 
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Övriga närvarande Mats Collin, förvaltningschef 
Elisabeth Sjölander, verksamhetschef 
Eva Nordin Silén, nämndsekreterare 
Lena Näslund, personalföreträdare 

Justerare Margareta Tjärnlund (M) 

Justeringens plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, tisdag den 16 juni kl. 19.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 Paragrafer §§ 85-88 
 

 Eva Nordin Silen  

 Ordförande 
  

 Krister Mc Carthy  

 Justerare 
  

 Margareta Tjärnlund (M)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-17 Datum då anslaget tas ned 2020-07-09 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Eva Nordin Silen  
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 85 Dnr 20598  

Val av justerare och tid för justering .................................................................... 3 
§ 86 Dnr 20599  

Fastställande av föredragningslista ..................................................................... 4 
§ 87 Dnr 2019-000311 1.1.3.0  

Konvertering till Särskilt boende vid flytt av Korttidsverksamhet .......................... 5 
§ 88 Dnr 20679  

Skrivelser, meddelanden, beslut ....................................................................... 11 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(11) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-16 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 Dnr 20598  

Val av justerare och tid för justering 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar  
att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, samt  
att protokollet justeras den 16 juni 2020 klockan 19.00.       
______  
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§ 86 Dnr 20599  

Fastställande av föredragningslista 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.      

Bakgrund 
Ordförande går igenom upprättad föredragningslista.       

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, föredragningslista 2020-06-12.      
______  
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§ 87 Dnr 2019-000311 1.1.3.0 

Konvertering till Särskilt boende vid flytt av 
Korttidsverksamhet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att nuvarande lokaler för korttids flyttas från Härnögården till Ugglan,  
att korttids nuvarande lokaler på Härnögården omvandlas till särskilt 
boende, med inriktning 18 platser för dementa,  
att föreslå kommunstyrelsen besluta om förlängning av hyresavtalen i 
enlighet med Lokalgruppens förslag,  
att planeringen skall fortsätta kring var korttidsverksamheten permanent 
skall vara placerad, samt  
att nämnden har ambitionen att under hösten 2020 återkomma med 
inriktningsbeslut kring behovet av ev. ytterligare särskilda boendeplatser i 
kommunen. 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta  
att kommunstyrelsen på grund av den långa kö som finns till särskilt boende 
och trots socialnämndens ekonomiska läge, godkänner att korttids nuvarande 
lokaler på Härnögården omvandlas till särskilt boende, med inriktning 18 
platser för dementa,  
att uppdra till Kommundirektören att förlänga nuvarande hyresavtal på 
Ugglans äldreboende till och med 2020-09-30,  
att uppdra till Kommundirektören att teckna avtal om förhyrning av hela  
B-huset på Ugglans äldreboenden från och med 2020-10-01 till och med 
2020-12- 31, samt 
att uppdra till Kommundirektören att teckna avtal om förhyrning av del av 
B-huset på Ugglans äldreboenden avseende knappt 1 300 kvm from  
2021-01-01 med ett avtal på obestämd tid med nio månaders uppsägningstid.    
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Yrkanden 
Margareta Tjärnlund (M) yrkar på att den av socialförvaltningen föreslagna 
att-satsen att nämnden har ambitionen att under hösten 2020 återkomma 
med inriktningsbeslut kring behovet av ev. ytterligare särskilda 
boendeplatser i kommunen, tas bort och ersätts av att-satsen att snarast 
tillsätta en planering för att bygga nya moderna och anpassade lokaler för 
boende med utgångspunkten att de nya lokalerna skall vara tillgängliga 
inom ca 1-1,5 år.  

Camilla Nilsson (L) och Maria Norberg (C) yrkar bifall till förslag enligt 
yrkande från Margareta Tjärnlund (M)  
Krister Mc Carthy (S) yrkar avslag på förslag enligt yrkande från Margareta 
Tjärnlund (M), samt yrkar bifall till det av socialförvaltningen föreliggande 
förslaget.   
Birgitta Alevård (V), May Andersson (S), Fredrik Olsson (S), Agneta 
Jonsson (S), Malin Lindroth (V) och Birgitta Wiklander (KD) yrkar bifall till 
förslag enligt yrkande från Krister Mc Carthy (S).    

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; förslag enligt 
yrkande om borttag av en att-sats och tillägg av ny att-sats, samt 
föreliggande förslag.   
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare har lämnat yrkanden i 
ärendet.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med föreliggande 
förslag.   

Reservation 
Oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet, och Liberalerna reserverar 
sig mot beslutet till förmån för förslag enligt yrkande av Margareta 
Tjärnlund (M).  

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade hösten 2018 att förändra inriktning för del av de 
dåvarande tre avdelningarna med korttidsplatser i anslutning till 
Härnögården. Det innebar att en av avdelningarna omvandlades till tillfälligt 
särskilt boende med 9 platser. Kvar fanns efter denna förändring två 
avdelningar med tillsammans 18 platser för korttidsvård.  
Parallellt med detta beslutades om att avveckla det särskilda boendet Ugglan. 
Ett boende med 51 platser. Avvecklingen motiverades främst av att det var 
det särskilda boende med lokalmässigt sämst förutsättningar att bedriva bra 
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vård och omsorg, samt att det innebar en kostnadsreducering för 
budgetanpassning.  

Nuläge 
Förvaltningen har i nuläget stora behov av att utöka antalet platser på särskilt 
boende inom äldreomsorgen, framförallt platser för dementa. En betydande 
kö har uppstått med början, strax före sommaren 2019. Nuvarande kö till 
särskilt boende är på drygt 45 platser, varav 15 platser är kvarvarande platser 
på Ugglan där alternativt boende ännu inte kunnat ordnas. Den planerade 
avvecklingen av hela Ugglan beräknades vid beslutstillfället pågå som längst 
fram till sommaren 2020. Avvecklingen av Ugglan har sedan sensommaren 
och under hösten 2019 fortskridit allt långsammare. Detta utifrån att hänsyn 
även måste tas till de som är beviljade boende och bor i ordinärt boende, det 
vill säga vid varje ledig plats avgör behovet i första hand vem som kan 
tilldelas en plats. Får inte de som beviljats plats boende inom rimlig tid 
riskerar kommunen att få vitesföreläggande. Så här långt har inga 
vitesförelägganden utdömts, men det är inte osannolikt att så kommer att 
ske.   
Det kan även komma att finnas behov av att se över nuvarande placering av 
Hälso- och sjukvårdsorganisationens fysiska hemvist i samband med 
planering av Korttidsvårdens permanenta placering. 

Arbetsinriktning 
Förvaltningen håller med stöd av lokalgruppen på att undersöka 
möjligheterna för permanenta lokaler för korttidsverksamhetens, nu 
föreslagen flytt blir en ”mellanlandning” inför flytt till permanenta lokaler. 
Inflyttning till permanenta lokaler beräknas kunna ta upp till två år från det 
att beslut om flytt fattats. Tiden från beslut till inflyttning avgörs av vilka 
anpassningar av lokalerna som kommer att behöva göras.  
Om ovanstående planering kan realiseras kan hela Härnögården omvandlas 
till ett boende för demenssjuka med totalt 45 platser. Detta ger ökade 
förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av lokaler och personal.  
Ett tillskott på 18 särskilda boendeplatser skulle vara värdefullt för att 
minska den allt för långa kö som nu har uppstått. Denna lösning bedöms 
även vara den som snabbast kan genomföras och komma i drift. Vidare 
skulle ett tillskott av dessa platser underlätta avvecklingen av Ugglan. 
Den ansträngda situationen har medfört att förvaltningen under vissa tider 
blivit tvungen att i några fall ge dygnet runt insatser via hemtjänsten till ett 
antal brukare då dessa inte kunnat beredas plats vid boende.  
Ett tillskott av 18 nya särskilda boendeplatser förväntas påverka volymen 
hemtjänsttimmar då personer får flytta från eget boende till särskilt boende.  
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Diagrammet visar antalet gånger det blivit en ledig plats på ett Särskilt boende inklusive 
Ugglan per år.   

När kalkylen och planen lades för avvecklingen av Ugglan var det fler lediga 
platser per år än det blev ledigt under 2019. Detta har bland annat lett till att 
Ugglan inte avvecklas i den takt som var tänkt samt att köerna ökat.  
Mellan perioden juli till december har det i genomsnitt tillkommit 6,5 
brukare per månad till boendekön. Det har i genomsnitt blivit 5,7 lägenheter 
lediga under samma period. Under samma period hade det i snitt flyttat en 
brukare från Ugglan per månad.  
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Diagrammet visar antalet personer i kö.  

Kön ökade markant under sista halvåret 2019. Vilket diagram ovan visar. 

Ekonomi 
Ett stort observandum är dock att förvaltningen saknar ekonomiskt utrymme 
för att inom befintlig budget klara personalbemanning, hyra samt drift för 
dessa eventuellt 18 nya platser.  
Ett tillskott av 18 nya särskilda boendeplatser innebär en beräknad ökad 
kostnad på ca 10,3 Mkr per år helår. En viss minskad efterfrågan på 
hemtjänst beräknas uppstå så att nettokostnadsökningen bedöms ligga i 
spannet 7-8 mnkr. Kostnaden redovisas i tabell nedan.  
Förvaltningens bedömning är att volymen inom hemtjänsten kommer att 
fortsätta öka om inte fler demensplatser tillskapas. 
Driftskostnad för 18 platser beräknas uppgå till 12 397 000 kr per helår. 
Intäkterna för motsvarande period beräknas till 2 144 000 kr, vilket ger en 
nettokostnad på 10 253 000 kr. Därtill beräknas kostnader för hemtjänst 
minska med ca 2-3 mnkr.  

Hyreskostnad för Ugglan under omställningstiden och from 2021.  
Befintligt hyresavtal (årshyra) 3 475 500 kr 
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 Årshyra Kostnadsreducering 
Förlängning av hyresavtal till 15/9 Ca 724 000 kr *  
Totalt 2020 efter förändringar 2 968 200 kr 507 300 kr 
Hyra för Korttidsboende from 
2021 

1 387 100 kr 2 088 400 kr 

*Ej årshyra, avser förlängnings månader.  

Förvaltningen har på nämndens önskemål kompletterat den ekonomiska 
kalkylen för den del av år 2020 där inte budgeterade medel har funnits för 
verksamheten. De beräknade kostnaderna uppgår till 6,8 mnkr. Beräknade 
intäkter till ca 1,7 mnkr. Detta ger ett behov av tillskott till nämndens budget 
på 5,1 mnkr.  

Genomförande  
Etapp 1 
Korttids nuvarande verksamhet med 18 platser flyttar från Härnögården till 
Ugglan, vilket beräknas kunna genomföras kring månadsskiftet 
augusti/september.  
En del av de som bor på Ugglan flyttar till de frigjorda lokalerna på 
Härnögården. Även personer i boendekön som idag bor i ordinärt boende 
flyttar in på Härnögården.  
De personer som har grundbeslut med växelvård, men för närvarande på 
heltid vistas i boende på Ugglan, kvarstannar tills vidare på Ugglan.  

Kommande etapper 
Fortsatt planering för kommande etapper, det vill säga tillskapande av 
permanent placering av Korttidsvården samt eventuellt fler särskilda 
boenden för äldre, kommer att ske under hösten och våren 2020/2021.   

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2020-06-11. 
Socialförvaltningen, Beslutsärende - Ugglans äldreboende 2020-06-09. 
Socialförvaltningen, riskbedömningar 2020-06-03 – 2020-06-12. 
Verksamhetschef Elisabeth Sjölander, muntlig information. 

Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.      
______  
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§ 88 Dnr 20679  

Skrivelser, meddelanden, beslut 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att skrivelser, meddelanden och beslut anmäls och läggs till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Skrivelse till nämnden – Kommunal.      
______  
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