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Kallelse/föredragningslista

1. Politikerns roll i socialnämnden Ann-Katrin Löfstedt 14:00

2. Information från ekonomichefen Jörgen Hansson 15:00

3. Namnförslag till nytt vård och omsorgsboende i 
Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet". (SN 
2019/019)

Lotta Damberg 

4. Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden (SN 
2018/134)

Lotta Damberg 

5. Anmälan av delegationsbeslut (SN 2019/002)  

6. Delgivningar, meddelanden (SN 2019/009)  

7. Information från förvaltningen (SN 2018/005) Lotta Damberg 

8. Övrigt  
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Namnförslag till nytt vård och omsorgsboende 
i Skillingaryd med arbetsnamn "Mejeriet".

SN 2019/019
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd 
med arbetsnamn ”Mejeriet”. (SN 2019/019)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att Mejeriet godkänns som namn på det 
nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.
Sammanfattning
I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya 
byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård-och omsorgsboende, 
trygghetsboende, personallokaler, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens 
namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden.
Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet ”Mejeriet”.

För att göra en omvärldsanalys har Socialförvaltningen haft kontakt med Kultur och fritids 
förvaltning för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna 
förslag till Socialförvaltningen.

Kultur och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg 
och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och 
kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren på plats har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap lämnar förslag på namnet Mejeriet.
Beslutsunderlag

 Förvaltningens förslag till beslut
 Östbo Historiska sällskapets yttrande
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-01-09                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2019/019
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i 
Skillingaryd med arbetsnamn ”Mejeriet”.

Förslag till beslut
Mejeriet godkänns som namn på det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya 
byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård-och omsorgsboende, 
trygghetsboende, personallokaler, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens 
namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden.
Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet ”Mejeriet”.

För att göra en omvärldsanalys har Socialförvaltningen haft kontakt med Kultur och fritids 
förvaltning för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna 
förslag till Socialförvaltningen.  

Kultur och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg 
och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och 
kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren på plats har ett Mejeri tidigare legat.  

Östbo Historiska sällskap lämnar förslag på namnet Mejeriet.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

Handläggare
Lotta Damberg Yvonne Frank Ljungberg
Socialchef Projektledare/administratör 
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             2018-12-04

Östbo Historiska Sällskap tackar för förtroendet att få komma med namnförslag på det nya 
trygghetsboendet.

Vi har diskuterat frågan med vår arbetsgrupp och styrelse och kommit fram till att Mejeriet som 
redan det heter i folkmun är vårt förslag.

Mejeriet var en viktig epok i Skillingarydsbygdens historia och är en symbol för den drivkraft och 
företagsamhet som finns i föreningslivet. Många Skillingarydsbor har minnen av dess verksamhet 
som fyllde en viktig samhällsfunktion. När nu mejeribyggnaden revs för att lämna plats åt ny viktig 
verksamhet så vore det värdefullt att fortsätta hålla liv i minnet av den historiska verksamheten som 
funnits på platsen.  Fastän det gått nära 50 år sedan mejeriverksamheten upphörde, fortsatte 
byggnaden hela tiden att kallas Mejeriet.

På våren 1936 bildades mejeriföreningen i Skillingaryd av lantbrukare från socknarna Tofteryd, Åker 
och Hagshult. Verksamheten kom senare att omfatta även socknarna Valdshult, del av Bondstorp, 
Fryele och Åsenhöga. Styrelsen införskaffade en tomt för mejeriområde av grosshandlare David 
Aronsson på ca 4 000 kvm och anställde föreståndaren Oscar Gustavsson, verksam föreståndare för 
Dalarnas Mejeriförening. Anläggningen kostade ca 250 000 kr och styrelsen var i borgen för hela 
kostnaden. I mars 1938 startade driften och redan vid första bokslutet kunde en amortering göras på 
20 000 kr. 1949 tillverkade mejeriet 120 000 kg ost, 140 000 kg smör och 600 705 l mjölk hade 
försålts, 3 871 l tjock grädde samt 14 000 l kaffegrädde. Även filmjölk tillverkades. Mejeriprodukterna 
såldes i butiken ut mot Storgatan. Mjölken såldes i lösvikt fram till 1955 då den började förpackas i 
glasflaskor. 

1967 föreslogs vid föreningsmöte att föreningen skulle begära inträde i Mjölkcentralen (sedermera 
Arla) och förslaget vann majoritet först i april 1969 vilket innebar att mejeriet lades ned i oktober 
samma år. Föreningen hade då 335 medlemmar. Föreståndaren Oscar Gustavsson gick i pension.  

I mejeribyggnaden fanns även Bengtssons livs som sålde charkuterier även sedan 
mejeriverksamheten upphört.

Vill Ni i nämnden ha tips på namn på lokaler i byggnaden, kan vi föreslå Mjölkkannan, Smörkärnan, 
Gräddmåttet, Ostkaret, Mjölkbilen och ev. Charkuteristen.

För styrelsens räkning

Jenny Larsen

Ordförande Östbo Historiska Sällskap
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Ändring av sammanträdesdag för 
socialnämnden 

SN 2018/134
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden (SN 2018/134)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att  socialnämndens sammanträde den 
26 september 2019 ändras till den 3 oktober 2019.
Sammanfattning
Förvaltningen påtalar behov av ändring av sammanträdesdag för socialnämnden i september 
månad 2019. Anledningen är att det kolliderar med socialchefsdagarna som äger rum 25 – 27 
september 2019.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-01-10                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/134
Förvaltning

Till  Nämnd

Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämndens sammanträde den 26 september 2019 ändras till den 3 oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen påtalar behov av ändring av sammanträdesdag för socialnämnden i september 
månad 2019. Anledningen är att det kolliderar med socialchefsdagarna som äger rum 25 – 27 
september 2019.

Handläggare
Lotta Damberg
Socialchef
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Delgivningar, meddelanden 

SN 2019/009
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Delgivningar
2019-01-17

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde
2019-01-24 § 

Protokoll
1. Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 157, Återrapportering av förtydligande gällande 

kostorganisationen.
2. Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 159, Programbudget för år 2019 med plan 2020 – 

2022
3. Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 16, Taxor 2019
4. Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 165, Central ekonomifunktion – uppdrag i SPB 18-

20.

Domar
5. Förvaltningsrättens Dom 2018-12-14 , mål nr 5142-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
6. Förvaltningsrättens Dom 2018-12-20 , mål nr 5895-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
7. Förvaltningsrättens Dom 2019-01-11 , mål nr 4691-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
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