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Den 29 maj rapporterar Borås Tidning om att en chef på Träffpunkt Simonsland, som tidigare 
även har varit aktuell i frågan om bisyssla, återaktualiseras på grund av förändrade 
inköpsmönster av livsmedel.  

Enligt uppgift har vederbörande chef tidigare uppmärksammats om olämpligheten av att 
ändra leverantören av produkter från den dagliga verksamheten Bageriet till sitt 
familjeföretag. Trots att samtal ägde rum med vederbörande chef och dennes överordnade, 
så har inköpen av produkterna fortsatt efter att verksamheten bytt förvaltningshemvist. 
Detta gjordes dessutom genom direktupphandlingar. 

Till följd av att man bytte leverantör så förlorade den dagliga verksamheten Bageriet en stor 
andel av sin omsättning. Verksamheten Bageriet är idag aktuell för en nedläggning av 
verksamheten, på grund av minskade intäkter och ett förvaltningsövergripande 
effektiviseringsbeting. Det går därmed inte att utesluta att det byte man genomförde av 
leverantör år 2017 påverkat beslutet om att lägga ner verksamheten. 

Då det uppenbarligen föreligger händelser och beslut, där lämpligheten kan ifrågasättas, 
samt vars konsekvenser direkt slår mot en av Borås Stads mest utsatta invånare, anser 
Sverigedemokraterna att det föreligger ett stort behov av att tydliggöra aktuella händelser 
för Kommunstyrelsen. Särskilt beaktat Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Då olämpligheten med att byta leverantör till det egna familjeföretaget även uppdagats om 
minst verksamhetsnivå, anser vi att det åligger berörda förvaltningschefer ett särskilt ansvar 
att följa upp och säkerställa en intern kommunikation kring liknande händelser. 

Avslutningsvis vill Sverigedemokraterna formellt rikta ett tack till den lokala journalistiken, 
som uppdagar olämpliga företeelser inom Borås Stad. Vi finner det dock anmärkningsvärt att 
många av de rapporterade händelserna och beteenden borde ha uppmärksammats i den 
interna kontrollen. Vi konstaterar återigen att det finns gott om utrymme för utveckling för 
Borås.  

 

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

 

Att Stadsdirektören uppdras, till kommande sammanträde, redogöra kring turerna 
i det aktuella fallet i Träffpunkt Simonsland, 
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Att Stadsdirektören uppdras upprätta kontakt med berörd förvaltningschef för att 
fastställa om redogjord händelse påverkat bedömningen om verksamheten 
Bageriets nedläggning, 

Att Stadsdirektören uppdras, till kommande sammanträde, redogöra för vilka 
interna kontroller som finns samt vilka kontroller som den interna kontrollen 
bör kompletteras med inom Borås Stad för att säkerställa att redogjord 
händelse inte inträffar igen, 

Att Stadsdirektören uppdras undersöka i vilken omfattning berörda 
förvaltningschefer haft kännedom kring redogjord händelse. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 


