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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 

Plats och tid: Sociala omsorgsförvaltningen Bryggaregatan 15, måndagen den 30 januari 2023 kl 17:30 – 18:50 

Ledamöter  
Yvonne Persson (S), Ordförande  
Anna Grimmestrand (C), 1:e vice ordförande  
Mattias Karlsson (M), 2:e vice ordförande  
Pia Lindberg (S)  
Britt-Marie Halldén (L)  
Ingalill Lindberg (V)  
Ulrika Gunnarsson (KD)  
Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  
Linda Johansson (SD) Ersätter Zanno Jaklin (SD) §§ 9-23 

Ersättare 
Patric Cerny (L) 
Irene Samuelsson (C) 
Lars Sigfridsson (MP) 
Mariam Osman (V) 
Bill Bakkemose (M) 
Carl Erlandsson Kuitems (M) 
Linda Johansson (SD) 
Crister Spets (SD) 

Övriga tjänstemän 
Magnus Stenmark, förvaltningschef 
David Englund, nämndsekreterare 
Susanne Sprigg, verksamhetschef 
Katrin Kjellberg, chef Kvalitet och utveckling 
Johanna Holmer, verksamhetschef 
Jonatan Halling, verksamhetschef 
Eva Wennberg, chef för HR-funktionen 
Indira Cavka, chef för ekonomifunktionen 
Lovisa Löfstrand, förvaltningsjurist/chef för gemensam administration 
Sabina Björk, förvaltningscontroller 

Justeringens plats och tid 
Sociala omsorgsförvaltningen, onsdag 1 februari 2023  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 1 februari 2023 

Paragrafer §§ 9-23 
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§ 9  

Beredning av ärenden i gruppmöte 
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den 
30 januari 2023, klockan 16.30–17.30. 
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§ 10  

Upprop och val av protokolljusterare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Pia Lindberg med Mattias 
Karlsson som ersättare. 

Justeringens datum och plats: 

Onsdagen den 1 februari 2023, Sociala omsorgsförvaltningen 

 

Tillägg i dagordningen: 
Ett initiativärende, Avveckla samarbetet med Turkiet, anmäls av 
Sverigedemokraterna till dagens sammanträde. Ordföranden meddelar att detta 
läggs till i dagordningen som punkt 12, numrering av resterande ärenden 
förskjuts. 
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§ 11  

Allmänhetens frågestund 
Representanter från Husbonden ekonomisk förening besöker sammanträdet för 
att ställa frågor till nämnden. 
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§ 12  

Förvaltningen informerar 
- Förvaltningsjurist Lovisa Löfstrand sammanfattar läget i förvaltningens 

bevakning av de rättsliga följderna av en omtalad allvarlig händelse på 
ett LSS-boende i en annan kommun. 
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§ 13 Dnr SON 2022-001741.1.3.1 

Utredning av bostad med särskild service LSS 
Husbondegatan 4 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

- att avsluta avtalet med föräldrakooperativet Husbonden från och med den 1 
oktober 2024, 

- att upphandla driften av Husbondegatan 4 i enlighet med LOU. 

Reservationer 
Ingalill Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Mattias Karlsson (M) och Ulrika Gunnarsson (KD) lämnar en 
protokollsanteckning som bifogas protokollet. 

Förslag 
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget att upphandla 
driften av Husbondegatan 4 i enlighet med LOU. 

Ingalill Lindberg (V) föreslår att nämnden beslutar enligt förslaget att återta 
Husbondegatan 4 i egen regi. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till nämndens förslag att upphandla 
driften av Husbondegatan 4 i enlighet med LOU, dels till Ingalill Lindbergs (V) 
förslag att återta Husbondegatan 4 i egen regi och finner att nämnden bifaller 
det förstnämnda förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Hösten 2018 genomförde Stadsrevisionen i Borås Stad en granskning av Sociala 
omsorgsnämnden. Stadsrevisionens bedömning var bland annat att nämnden 
bör se över avtalet med föräldrakooperativet Husbonden och säkerställa att 
insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga 
privata utförare inom området. Mot denna bakgrund påbörjades en utredning 
av avtalet med föräldrakooperativet Husbonden. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Utredningen belyser skillnader i villkor mellan föräldrakooperativets avtal och 
övriga privata utförare samt identifierar problematiska aspekter med nuvarande 
avtal.  

Utredningens slutsatser är att nuvarande avtal med föräldrakooperativet står i 
strid med Lagen om offentlig upphandling, främst avseende brist på 
konkurrensutsättning samt kommunallagens krav på huvudman att ansvara för 
kontroll och uppföljning av kommunala angelägenheter som lämnats över till 
privat utförare. Slutligen bedöms nuvarande avtal stå i strid med 
kommunallagens krav på att villkoren ska likställas för samtliga privata utförare. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås säga upp avtalet med föräldrakooperativet 
från och med den 1 oktober 2024. Utredningen redogör för fem teoretiska 
alternativ för fortsatt drift och deras respektive konsekvenser. Efter 
överväganden föreslås att Husbondegatan 4 antingen ska återtas i egen regi eller 
att driften ska upphandlas enligt LOU. 

Beslutsunderlag 
1. Utredning av bostad med särskild service LSS Husbondegatan 4 
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§ 14 Dnr SON 2022-001081.1.3.1 

Budget 2023 SON 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka Nämndbudget 2023. 

Uppgift om deltagande i beslut 
Mattias Karlsson (M) deltar ej i beslutet. 

Ulrika Gunnarsson (KD) deltar ej i beslutet. 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) och Linda Johansson (SD) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Mattias Karlsson (M) och Ulrika Gunnarsson (KD) lämnar en 
protokollsanteckning som bifogas protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 om budget 2023 för 
Borås Stad. 

I nämndbudgeten 2023 för Sociala omsorgsnämnden fördelas kommunbidraget 
till nämndens verksamheter. De ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenserna redovisas. I budgeten redovisas också hur nämnden ska 
genomföra uppdrag och nå mål för indikatorerna. 

Nämndens budget för 2023 är en budget i balans. 

Nämnden har fått högre hyreskostnader för gruppbostäder inom 
socialpsykiatrin samt för en gruppbostad LSS. Kostnaden avser 
gemensamhetsytor (korridorer) vilket tidigare har betalats av 
Lokalförsörjningsnämnden (LFN). Nämnden bör få tillskott med 1,3 mkr för 
hyresökningen som enbart beror på betalningsansvaret för gemensamhetsytor 
flyttat från LFN till SON. Om nämnden inte får kompensation för 
hyresökningen behöver nämnden använda medel som annars kan användas till 
kvalitetshöjande åtgärder. 

En del av nämndens överskott under 2022 är en följd av ökad 
budgetmedvetenhet och en del är en följd av att statsbidraget God och nära 
vård meddelades i mitten av mars 2022 och har inte tagits med i budget 2022.  

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får fler åldersrelaterade 
sjukdomar som kräver ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser. Nämnden 
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kommer att färdigställa en gruppbostad LSS med inriktning äldre under 2023, 
vilket även kommer att innebära en nettoökning av 5 platser LSS.  

Nämnden har fått utökad budgetram för volymökningen fr.o.m. september 
2023 (4 månader). Korttidsboendet för socialpsykiatri kommer under 2023 att 
flytta till nya lokaler och samtidigt görs en utökning av antalet platser från 
dagens fyra platser till sex platser. Nämnden har äskat om en utökad budgetram 
med 2 mkr för volymökningen. 

Lagändringarna om stärkt rätt till personlig assistans som träder i kraft den 1 
januari 2023 kommer att innebära att fler personer beviljas assistans av 
Försäkringskassan samtidigt som fler personer också kan få assistans beviljad av 
kommunen. Detta kommer att innebära ökade kostnader för Sociala 
omsorgsnämnden, men i dagsläget är omfattningen oklar. 

 

Beslutsunderlag 
1. Nämndbudget 2023 

2. Protokoll samt risk och konsekvensanalys från MBL-förhandling 
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§ 15 Dnr SON 2022-002011.1.3.1 

Anslagsframställan för Björkbo LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Björkbo LSS, Sölebo 
2:1. Med justering att Björkbo ska ersätta två gruppbostäder på Barnhemsgatan 
68 och 70, med tre lägenheter i varje boende. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 
kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter och är planerat i 
fastigheten så att det går att skilja de två boenden från varandra, men 
avskiljande dörr i korridor. 

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17. 

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2022-03-07. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 
projektbudget om 23 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 
styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 
Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 
förutsättningar. Boendet består av 3 + 3 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 
kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 
daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-
märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 
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Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Björkbo LSS med bilagor 
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§ 16 Dnr SON 2022-002021.1.3.1 

Anslagsframställan för Rydsvägen LSS 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Rydsvägen LSS, 
Häljasjö 1:102. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17. 

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-09-06. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med ett belopp om 
21 000 tkr. 

Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024. 

Projektet innebär en nettoökning av fem lägenheter för gruppbostad LSS. 

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Rydsvägen LSS 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr SON 2022-002061.1.3.1 

Delegationsordning SON 2023 - 2026 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden fastställer upprättad delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen innehåller en förteckning över ärenden i vilka Sociala 
omsorgsnämnden har delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot 
eller anställd hos kommunen. 

Förslag till delegationsordning för Sociala omsorgsnämnden har upprättats med 
anledning av ny mandatperiod. 

Förvaltningen föreslår följande ändringar av gällande delegationsordning 
(fastställd 2019-01-28, reviderad 2020-09-21 och 2021-12-13): 

1. Förvaltningsövergripande: Privata utförare, Lagen om offentlig upphandling 
(LOU), sida 19: 

Följande ärenden ska anmälas till nämnd via skrivelse:  

- Förläggande utan vite gentemot privat utförare vid fel och brister 

- Föreläggande med vite gentemot privat utförare vid fel och brister 

- Ändringar och tillägg till avtal med privat utförare  

2. Förvaltningsövergripande: Kurser, konferenser, studie- och tjänsteresor, sida 
15:  

Följande ärende ska inte anmälas till nämnd:  

- Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och studieresor 
inom landet.  

3. Myndighetsutövning: LSS, sida 26-27 (LSS) 

Avseende beslut om ”Köp hos annan huvudman”, 

Beslut om köp av verkställighet av insats hos annan huvudman än Borås stad 
(förutom insatserna som är undantagna nedan) delegeras till 
verksamhetschef/förvaltningschef (anmälan sker via skrivelse).  

Beslut om köp av verkställighet av följande insatser hos annan huvudman än 
Borås stad delegeras till utskott (anmälan sker via protokoll): 

- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9 § 6 p LSS) 
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- Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna (9 § 9 p LSS) 

- Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (9 § 8 p LSS) 

Övriga justeringar som föreslås: justerat/uppdaterat lagrums-hänvisningar, 
förtydliganden kring om ett ärende ska anmälas till nämnd, ändrat ordningen 
avseende några ärenden under ”myndighetsutövning SoL och LSS”, tillägg 
förkortningar, tillägg under ”anmärkningar”, ändrat titel på ett par ärenden för 
att förtydliga vad som avses. 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsordning 2023-01-13, Sociala omsorgsnämnden 
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§ 18 Dnr SON 2023-000031.1.3.1 

Lokalbehovsplan 2024-2028 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar,  

att upprätta lokalresursplan 2024-2028 för Sociala omsorgsnämnden enligt 
bilaga,  

att understryka vikten av att byggnationstakten framöver möter behov enligt 
prognoser som redogörs för i bilaga, kapitel 2 ”Demografi”. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har mottagit underlagsförfrågan för inlämning av 
uppgifter till lokalresursplan 2024-2028. Nämndens verksamheter har beskrivits 
i löpande text enligt anvisning.  

Nämnden vill särskilt understryka vikten av att byggnationstakt möter de behov 
av gruppbostäder som förväntas enligt framräknade prognoser. En 
byggnationstakt om två gruppbostäder per år, som tidigare beslutats om, måste 
förstås som nettovinster om två gruppbostäder per år. I de fall som 
nybyggnationer används för att ersätta undermåliga, befintliga, gruppbostäder 
krävs alltså ytterligare byggnationer för att möta behoven.   

Beslutsunderlag 
1. Lokalbehovsplan 2024-2028 SON 
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§ 19 Dnr SON 2022-002071.1.3.1 

Miljörapport tertial 3, 2022 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Miljörapport tertial 3, 2022 och skickar den 
till Miljö- och konsumentnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
I denna Miljörapport för tertial 3, 2022 redovisas Sociala omsorgsnämndens 
arbete för att bidra till Borås Stads miljömål 2018-2021.  

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar 
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar 
natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. 
För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har 
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Övriga nämnder bidrar genom 
sina miljörapporter med underlag till rapporterande nämnder och bolag.  

Sociala omsorgsnämnden har att arbeta med tre etappmål som ingår i området 
Hållbara perspektiv och ett etappmål som ingår i Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås. Sociala omsorgsnämndens verksamhet bedrivs i skiftande 
miljöer; kontorsarbetsplatser för arbetsledning och administration, mötesplatser 
där medarbetare möter klienter/brukare för utredning och stödåtgärder, samt 
korttidsoch boendeenheter med "hemliknande miljö".  

I denna miljörapport för tertial 3 2022 följs miljömål 1d upp: 

- Alla anställda och fötroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att medverka till att alla anställda och 
förtroendevalda ska ha gått den grundläggande miljöutbildningen i Borås Stad. 
Då förvaltningens verksamheter naturligt har en viss personalomsättning, 
varierar också andelen som genomgått utbildningen vid ett givet tillfälle. I april 
2019 höll miljökommunikatör Johan Linderstad i en miljöutbildning för Sociala 
omsorgsnämndens förtroendevalda. Under den gångna mandatperioden 2019-
2022 har sedan några ledamöter bytts ut, varför siffran för 2022 liksom tidigare 
är en uppskattning av andelen miljöutbildade i nämnden.  

Inför mandatperioden 2023-2026 kommer hela den nya nämnden att erbjudas 
tillfälle att genomgå Borås Stads miljöutbildning. 
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Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Tertial 3, 2022 Sociala omsorgsnämnden 
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§ 20 Dnr SON 2023-000121.1.3.1 

Initiativärende: Avveckla samarbetet med Turkiet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
På förslag av ordföranden beslutar Sociala omsorgsnämnden att remittera 
ärendet till Sociala omsorgsförvaltningen för beredning. 

Initiativärendet läggs som bilaga till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) lämnar ett initiativärende från 
Sverigedemokraterna – Avveckla samarbetet med Turkiet (bifogas protokollet). 
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§ 21 Dnr SON 2023-000041.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 
1. Protokoll 2022-12-12 Sociala omsorgsnämndens socialutskott 
 
2. Protokoll 2022-10-20 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 
Dnr SON 2022-00041 2.3.1.1 
 
3. Protokoll 2022-11-30 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 
Dnr SON 2022-00041 2.3.1.1 
 
4. Protokoll 2022-11-14 Sociala omsorgsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) 
Dnr SON 2022-00107 2.3.1.1 
 
5. Protokoll 2022-11-21 lokal samverkansgrupp LSG, område 3 
Dnr SON 2022-00041 2.3.1.1 
 
6. Utredning Lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2022-00148 3.7.0.3 
 
7. Utredning Lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2022-00150 3.7.0.3 
 
8. Utredning Lex Sarah LSS, avslutas 
Dnr SON 2022-00182 3.7.0.3 
 
9. Utredning Lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2022-00184 3.7.0.3 
 
10. Utredning Lex Sarah SoL, avslutas 
Dnr SON 2022-00186 3.7.0.3 
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§ 22 Dnr SON 2023-000051.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 
1. Beslut från Kommunstyrelsen, 2022-12-05, § 465, Ombyggnad Skogslid 
Fristad 
Dnr KS 2022-00225 2.6.1.1 
 
2. Beslut från Kommunstyrelsen, 2022-12-05, § 467, Projekteringsframställan 
Åshagavägens LSS 
Dnr KS 2022-00816 2.6.1.1 
 
3. Beslut från Kommunfullmäktige, 2022-12-07, § 230, Borås Stads 
Miljöprogram 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 
 
4. 2022-12-22  
      Dom 2022-12-20 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 991-22. 
 
5. 2022-12-28  
Dom 2022-12-27 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 38-22. 
 
6. 2022-12-28 
Dom 2022-12-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2175-22. 
 
7. 2022-12-28 
Dom 2022-12-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 2780-22. 
 
8. 2022-12-28 
Dom 2022-12-23 från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 4706-22. 
 
9. Beslut från Kommunstyrelsen, 2022-11-21, § 442, Redovisning av 
uppföljningen av privata utförare 2022 
Dnr KS 2022-00686 3.7.2.0 
 
10. 2023-01-13 
Beslut 2023-01-13 från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 5223-22. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-30 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 23  

Övriga frågor 
- Påminnelse om att nämnden har två utbildningsdagar inplanerade den 

21-22 februari. 

- Den 16-17 maj planeras två aktivitetsdagar för nämnden. Mer 
information om detta skickas ut inom kort. 

 

 

 



Protokollsanteckning Sociala Omsorgsnämnden
2023-01-30

PROTOKOLLSANTECKNING

Utredning av bostad med särskild service LSS Husbondegatan 4 

Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom förslaget att upphandla driften av 
Husbondegatan 4 i enlighet med LOU. 

Moderaterna och Kristdemokraterna hade gärna sett en lösning där vi säkrade att 
föräldrakooperativet garanterat har kvar sin verksamhet.
Men efter att partierna i dialog med förvaltningen och majoriteten fått information om att 
ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap inte är möjligt på grund av att det finns 
domstolsbeslut på att  Idéburet offentligt partnerskap inte fungerar med LSS bostad och 
därmed är olagligt att skapa ett avtal med föräldrakooperativet. 

Ramavtal som var vårt andra alternativ inte är möjligt på grund av att föräldrakooperativet 
inte hyr lägenheterna utan att det är individerna på boendet som har hyresavtal på sin egen 
lägenhet och att därmed har föräldrakooperativet inte möjlighet att hyra ut lägenheter i ett 
ramavtal. 

Det enda sättet på laglig väg som föräldrakooperativet kan vara kvar är genom att lägga ett 
förslag på upphandlingen av driften enligt lagen om offentlig upphandling.
Därför ställer sig Moderaterna och Kristdemokraterna bakom majoritetens förslag. 

Moderaterna och Kristdemokraterna

Mattias Karlsson (M)
Bill Bakkemose (M)
Ulrika Gunnarsson (KD)
Carl Erlandsson Kuitems (M)

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2023-01-30, § 13



Protokollsanteckning Sociala Omsorgsnämnden
2022-01-30

PROTOKOLLSANTECKNING

Budget 2023 

Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.

Moderaterna och Kristdemokraterna hade gärna sett att Mittsamverkan  hade ställt sig bakom de 
extra finansieringar i investeringsbudgeten som vi föreslog i kommunfullmäktige.

En extra satsning på digital kommunikation för två miljoner och en extra satsning på 10 miljoner per 
år i tre år för att se till att det finns ett fullgott brandskydd i samtliga Lss-boenden.

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog även att externa utförare tillåts erbjuda boendeplatser 
via ramavtalsupphandling vilket hade minskat behovet av nya platser.  Staden bygger idag inte 
tillräckligt med boendeplatser för att klara att ersätta äldre boende samt erbjuda nya platser i Borås 
till våra individer med behov av stöd. 

Budgethandlingen som tjänstemännen har lämnat till nämnden är Moderaterna och 
Kristdemokraterna nöjda med, då den är informativ och tydligt beskriver vad som behöver förbättras 
och vilka utmaningar som finns för nämnden i närtid.

Moderaterna och Kristdemokraterna

Mattias Karlsson (M)
Bill Bakkemose (M)
Ulrika Gunnarsson (KD)
Carl Erlandsson Kuitems (M)

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2023-01-30, § 14



Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden 

2023-01-30 
Initiativärende 

 

Avveckla samarbetet med Turkiet 
 

Enligt uppgifter från sociala omsorgsnämnden så finns det idag två samarbeten med Turkiet. Ett 
ICLD-projekt (internationellt centrum för lokal demokrati projekt) samt ett Erasmus + Strategiskt 
partnerskapsprojekt med Bodaskolan via nämnden.  

Sverigedemokraterna menar att det är oerhört problematiskt att Borås Stad idag har dessa 
samarbeten med Turkiet med tanke på de problematiska uppgifter vi frekvent får ta del av.  

Turkiet är inte ett land som delar Sveriges grundläggande principer om yttrandefrihet, människosyn 
och tolerans. Vi ska vara noga med vilka vi bidrar med resurser till. Det är inte försvarbart att Borås 
Stad ska fortsätta dessa insatser och bidra med kompetens till ett land som aktivt motarbetar 
svenska intressen.   

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Sociala omsorgsnämnden besluta, 

 

Att avveckla samarbetena sociala omsorgsnämnden har med Antalya i Turkiet.  

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) Crister Spets (SD) 
Ledamot   Ersättare 
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