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Socialnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-12-10

SN 2020/158

Plats och tid

Dunkerska Salen kl. 15.00–16.05

Beslutande

Venzel Rosqvist (M), Ordförande
Marie Sandholm (M), 1:e vice ordförande
Birgitta Svensson (KD)
Fredrik Karlsson (SD), 2:e vice ordförande (Deltagit på distans)
Anna Nordstrandh (S)
Hans Björklund (S) (Deltagit på distans)
Rose-Marie Jacobsson (SÖS) (Deltagit på distans)

Ersättare

Christina Hilding (M) (Deltagit på distans)
Anitha Lata (S) (Deltagit på distans)
Birgitta Sjögren (C) (Deltagit på distans)
Tomas Tigerschiöld (MP) (Deltagit på distans)

Övriga

Annikki Tinmark, Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Mats Jeppsson, Nämndsekreterare, Socialförvaltningen
Peter Johnsson, IT-tekniker, Tekniska serviceförvaltningen
Maria Rosenquist, Avdelningschef, Socialförvaltningen
Maria Staf, Avdelningschef, Socialförvaltningen
Daniel Svahn, Ekonom, Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i socialnämndens arbetsordning, genomförts så att samtliga
deltagare genom ljud- och bildöverföring i realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.
Justeringens plats och tid

tisdagen den 15 december 2020 på socialförvaltningen.

Paragrafer

140–152

Sekreterare
Mats Jeppsson
Ordförande
Venzel Rosqvist (M)

Justerare

Marie Sandholm (M)

Anna Nordstrandh (S)
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SN 2020/158

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Socialnämnden

Datum då protokollet justerades

2020-12-10 (§§ 144-145)
2020-12-15 (§§140-143 och 146-152)

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-11 (§§ 144-145)
2020-12-16 (§§140-143 och 146-152)

Datum då anslaget tas ned

2021-01-02 (§§ 144-145)
2021-01-07 (§§140-143 och 146-152)

Förvaringsplats

Socialförvaltningen

Underskrift
Mats Jeppsson

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Socialnämnden
Mötesdatum
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2020-12-10

SN 2020/158

§ 148 Begäran om anslag för drift av
nybyggnation LSS gruppbostad
Dnr SN 2020/541

Beslut
Socialnämnden beslutar
att hos Kommunfullmäktige äska medel för driftskostnader varav
personalkostnader 15 500 000 kronor per år och hyra av lokal 2 365 000 kronor
per år, där intäkter för hyra om 400 320 kronor per år avgår. Utöver driftkostnad
finns behov av investeringsramar riktade mot det förstärkta boendet med 1 500 000
kronor vilket inkluderar specialanpassat fordon för målgruppen.

Sammanfattning
Underlag för investeringsbegäran kring nybyggnation av gruppbostad LSS.
Nybyggnationen avser ett förstärkt boende för brukare med komplexa och multipla
funktionsnedsättningar där hög grad av utåtagerande och problemskapande
beteende förekommer. Verksamheten har idag en befintlig kö för ett förstärkt
boende.
Förstärkt boende innebär dels förstärkning av byggnaden, dels av inventarier, vilket
innebär förhöjda kostnader av bland annat byggnadsmaterial.
Utifrån de komplexa behov som finns hos målgruppen är verksamheten
personalkrävande. Varje brukare är i behov av vars en personalresurs. Samtidigt
måste extra personalresurser finnas att tillgå i byggnaden för att tillförsäkra
personalen en god arbetsmiljö samt att brukarna får det stöd och hjälp som de
enligt lag har rätt till.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2020
KS 2020-02-05 §11 Förvärv av fastighet Maglarp 36
KF 2019-09-23 §201 Avyttring Bösarp 15:2
SN 2018-12-06 § 165 Investeringsbegäran för nybyggnation LSS gruppbostad
vuxna
SEN 2018-12-04 §93 Begäran om investeringsmedel medel – Nybyggnad av LSS
boende Bösarp

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

