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   Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 

§ 2 

Förstudie placering boende för personer med 
sammansatta behov 
SOC 2021/191 

Beslut 

Socialnämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden att starta lokalplanering för ett nytt 

boende för personer med sammansatta behov på Lindås, fastigheten Björkås 1:176, i 

enlighet med förstudie daterad 2022-01-14. Om placering på Lindås inte bedöms möjlig 

under lokalplaneringen föreslår socialnämnden samhällsbyggnadsnämnden i andra hand 

att starta lokalplanering för ett nytt boende för personer med sammansatta behov inom 

område Hedetorpet eller Elgärde i enlighet med förstudie daterad 2022-01-14. 

I den fortsatta processen ska en invånardialog med fokus på målgruppen initieras. Detta 

för att möjliggöra ett gott samarbete med boende i området och ett bra bemötande av 

den tilltänkta målgruppen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden uppdrog 2021-04-20, § 44, socialförvaltningen att återuppta förstudie 

inom befintligt boendebestånd, gällande behov av nytt boende inom personligt stöd och 

omsorg för personer med sammansatta behov. Under utredningen har 

socialförvaltningen sett behov av att även utreda alternativet nybyggnation på nytt. 

Målgruppen för boendet är personer med sammansatta behov. Ljudkänslighet är vanligt 

förkommande i målgruppen. Personerna kan ha svårt för att identifiera sig med personer 

med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar och placering på traditionellt 

gruppboende/ servicebostad fungerar inte för personerna. Förstudien syftar till att utreda 

och utvärdera olika lösningsalternativ för lokalbehovet. Lösningsalternativen bedöms 

genom att se till nytta, investeringsbehov och årskostnad.  

Förstudien visar att det inte är möjligt att använda befintligt boendebestånd på ett 

ekonomiskt och ändmålsmässigt vis. Slutsatsen är att det är lämpligast att tillskapa ett 

nytt boende för personer med sammansatta behov på Lindås i Vargön. Förstudien visar 

att placering av boendet på Lindås är den bästa utifrån det lugna läget, infrastrukturen 

och att det byggnadsmässigt bedöms vara den lösningen som bör förordas. Närheten till 

daglig verksamhet samt övriga boende med särskilt stöd i Vargön ses som fördelaktig.  

Beslutsunderlag 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-19 

• Boende för personer med sammansatta behov, förstudie daterad 2022-01-14 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 2022-01-27  

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Socialnämnden 

Socialnämndens behandling under sammanträdet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Henrik Josten (M), Sofia Jacobsson (M), Anette Taimory (KD) och Bibbi Henriksson 

(L) föreslår tillägg till liggande förslag från socialförvaltningen enligt följande: Om 

placering på Lindås inte bedöms möjlig under lokalplaneringen föreslår socialnämnden 

samhällsbyggnadsnämnden i andra hand att starta lokalplanering för ett nytt boende för 

personer med sammansatta behov inom område Hedetorpet eller Elgärde i enlighet med 

förstudie daterad 2022-01-14. 

Ordförande yrkar avslag på förslaget från M, L och KD. 

Ida Hildingsson (V) föreslår tillägg till liggande förslag från socialförvaltningen enligt 

följande: I den fortsatta processen ska en invånardialog med fokus på målgruppen 

initieras. Detta för att möjliggöra ett gott samarbete med boende i området och ett bra 

bemötande av den tilltänkta målgruppen. 

Ordförande föreslår tillägg till liggande förslag från socialförvaltningen enligt följande: 

… samt att förvaltningen genomför en dialog med närmst berörda grannar. 

Beslutsgång 

Beslutsgång huvudförslag  

Ordförande frågar om nämnden bifaller socialförvaltningens förslag och finner att 

socialnämnden beslutar enligt förslaget.  

Beslutsgång tilläggsyrkande – omröstning begärs  

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som godkänns av socialnämnden. 

Tilläggsyrkande från M, L och KD prövas mot ordförandes yrkande att avslå 

tilläggsyrkandet. Sedan prövas ordförandes tilläggsyrkande mot Ida Hildingssons (V) 

tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om socialnämnden vill avslå tilläggsyrkande från M, L och KD och 

finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs.  

Ordföranden föreslår följande omröstningsordning, som godkänns av socialnämnden. 

Den som stödjer förslaget från ordförande röstar ja, och den som stödjer förslaget från 

M, L och KD röstar nej.  

Ordförande frågar om socialnämnden beslutar enligt ordförandes tilläggsyrkande eller 

enligt Ida Hildingssons (V) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt 

ordförandes tilläggsyrkande. Omröstning begärs.  

Ordföranden föreslår följande omröstningsordning, som godkänns av socialnämnden. 

Den som stödjer förslaget från ordförande röstar ja, och den som stödjer förslaget från 

Ida Hildingsson (V) röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst för bifall till ordförandes förslag att avslå tilläggsyrkande från M, L och KD. 
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Socialnämnden 

Nej-röst för bifall till M, L och KD förslag. 

Ja  Nej Avstår  

Ann-Britth Fröjd (C) Henrik Josten (M)  

Kent Javette (S) Sofia Jacobsson (M)  

Reidar Eriksson (S) Lena Mjörnell (SD)  

Laila Haglund (MP) Ida Hildingsson (V)  

Göran Svensson (MBP) Anette Taimory (KD)  

Dan Nyberg (S) Torbjörn Moqvist (SD)  

 Bibbi Henriksson (L)  

6  7  0 

Med 6 ja -röster och 7-nej röster beslutade socialnämnden att bifalla M, L och KD 

tillägg till beslut.  

 

Ja-röst för bifall till ordförandes tilläggsyrkande.  

Nej-röst för bifall till Ida Hildingssons tilläggsyrkande.  

Ja  Nej Avstår  

Ann-Britth Fröjd (C) Henrik Josten (M)  

Kent Javette (S) Sofia Jacobsson (M)  

Reidar Eriksson (S) Lena Mjörnell (SD)  

Laila Haglund (MP) Ida Hildingsson (V)  

Göran Svensson (MBP) Anette Taimory (KD)  

Dan Nyberg (S) Torbjörn Moqvist (SD)  

 Bibbi Henriksson (L)  

6  7  0 

Med 6 ja -röster och 7 nej- röster beslutade socialnämnden att bifalla Ida Hildingssons 

(V) tillägg.  

Sändlista 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef personligt stöd och omsorg 

Boendesamordnare 

Ekonom socialförvaltningen  

Lokalutredare, kommunstyrelseförvaltningen 

Verksamhetschef, fastighet och service 

Samhällsbyggnadsnämnden 


