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Socialnämnden
Sn § 65

Nytt gruppboende och anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte bygga och äga anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2.
Socialnämnden beslutar att bygga ett nytt gruppboende enligt alternativ 2 under
förutsättning att finansieringen är löst.
Reservationer
Håkan Bengtsson (S), Emma Johansson (S), Maria Stansert (S), Ingela Rosen
(S) och Margareta Lundblad (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation (bilaga 1).
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda behovet av att bygga ett nytt
gruppboende och anpassade bostäder på tomten Pumpan 2 samt att redovisa
fördelar och nackdelar vid val av driftsform.
Förvaltningen har lämnat en redovisning i ärendet och föreslagit att
socialnämnden beslutar att inte bygga och äga anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2 samt att socialnämnden beslutar att bygga ett nytt gruppboende enligt
något av följande alternativ:
1. Kommunen planerar, bygger, äger och driver boendet.
2. Kommunen planerar, bygger och äger aktuell lokal och driften av
omsorgsverksamheten upphandlas.
3. Upphandlingen omfattar byggande, finansiering, ägande och drift.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 oktober 2015 och föreslagit
nämnden att besluta att inte bygga och äga anpassade bostäder på tomten
Pumpan 2. Vidare har arbetsutskottet föreslagit nämnden att besluta att bygga ett
nytt gruppboende enligt alternativ 2.
Yrkanden
Håkan Bengtsson (S) yrkar med instämmande av Margareta Lundblad (V) att
socialnämnden ska besluta att bygga ett nytt gruppboende enligt alternativ ett:
Kommunen planerar, bygger, äger och driver boendet.
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Ulf Bergner (KB) yrkar att socialnämnden ska besluta att bygga ett nytt
gruppboende enligt alternativ tre: Upphandlingen omfattar byggande,
finansiering, ägande och drift.
Ordföranden yrkar med instämmande av Thomas Ragnarsson (M) och Jonna
Nielsen (ALT) bifall till arbetsutskottets förslag, det vill säga att nämnden
beslutar att bygga ett nytt gruppboende enligt alternativ 2 under förutsättning att
finansieringen är löst.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 8.55 och 9.00.
Beslutsgång 1
Ordföranden ställer Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande, sitt eget m.fl. yrkande
och Ulf Bergners (KB) yrkande under proposition och finner att arbetsutskottets
förslag har antagits.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är
huvudförslag.
Håkan Bengtssons (S) m.fl. och Ulf Bergners (KB) yrkanden ställs mot varandra
för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att socialnämnden
utser Ulf Bergners (KB) yrkande som motförslag.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Håkan Bengtssons (S) m.fl. yrkande.
Nej-röst för Ulf Bergners (KB) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja-röst
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosen (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Nej-röst
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar socialnämnden att utse Ulf Bergners
(KB) yrkande till motförslag.
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Beslutsgång 2
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Ulf Bergners (KB) yrkande
under proposition och finner att arbetsutskottets förslag har antagits.
Omröstning begärs.
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Ulf Bergners (KB) yrkande.
Omröstningsresultat
Bo Ederström (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anneli Ahlqvist (C)
Ulf Bergner (KB)
Håkan Bengtsson (S)
Emma Johansson (S)
Maria Stansert (S)
Ingela Rosen (S)
Margareta Lundblad (V)
Maria Sitomaniemi (SD)
Jonna Nielsen (ALT)

Ja-röst
x
x
x

Nej-röst

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

Med 4 ja-röster och 2 nej-röster beslutar socialnämnden bifalla arbetsutskottets
förslag. Fem ledamöter avstod från att rösta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens skrivelse den 21 september 2015, arbetsutskottets protokoll
den 7 oktober 2015, § 94.
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