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Sammanträdesdatum

KROKOMEN TJ1ELTE

2019-02-14

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Big River Camp, Storåbränna, torsdagen den 14 februari 2019 kl 09:00-15.30

Beslutande

Ledamöter

Malin Bergman, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, l:e vice ordförande
Niklas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Karin Jonsson, C
Carl-Oscar Fransson, M, tjg ers för Jannike Hillding, M
Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Jan Runsten, MP
Kjell Sundholm, lill
Maria Jacobsson, S
Sture Hernerud, S
Marie Svensson, V
Eva- Lena Blom, JVK
Ronny Karlsson, SD

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Hans Åsling och Sture Hernerud

Justeringens

plats och tid

Kommunhuset i Krokom § 21, 2019

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Anette Lihuvudh
Ordförande

Malin Bergman
Justerare

Hans Åslin

Sture Hernerud

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen

har tillkännagivits

genom anslag.

Näm nd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

14 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp

20/2 2019

Förvaringsplats

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

för protokollet

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

13/3 2019
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Sammanträdesdatum

T JIEL TE

14 februari 2019

Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr 2019-000051

Särskilt boende Kvarna
1. Kommunstyrelsen beslutar avbryta upphandlingen av särskilt boende
Kvarna på grund av låg konkurrens, en kostnadsbild som överstiger
budgetramarna och fårändrad behovsbild.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till socialförvaltningen och
samhâllsbyggnadsförvaltningen att ta fram nytt förfrågningsunderlag
60-80 platser + 8 så kallade SOL-platser.

får

3. Kommundirektören får i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys
och presentera möjliga lösningar för att lösa platsbehovet inom
äldreomsorgen. I riskanalysen ska även konsekvenserna av fårdröjt
byggande och tillgång till nya platser belysas. Presentation görs av
kostnader totalt får bemanning och övrig drift på de antal platser som
beskrivs i tidigare beslut och får framtida platsbehov.

Paragrafen justeras omedelbart.
Protokollsanteckning
Eva-Lena Blom, JVK, vill i protokollsanteckning framfåra följande: Det är
viktigt med en transparent och god kommunikation runt ärendet.

Bakgrund
Entreprenadupphandling för uppförande av ett särskilt boende får 36 brukar
samt ett vidbyggt gruppboende med särskild service för 7 brukare har bjudits
påräkning.
Mycket få anbud inkom och endast ett (1) klarade samtliga skallkrav. Budet
översteg i hög grad budgeterat utrymme. Dessutom har ny information kring
behovet av antalet platser får särskilt boende framkommit under den senaste
tiden. Ett boende får 36 brukare kommer inom kort vara helt otillräckligt
vilket innebär att ytterligare ett nytt SÄBO skulle vara nödvändigt att bygga i
närtid. Bedömningen är därfår att upphandlingen bör avbrytas, ett nytt
förfrågningsunderlag arbetas fram med uppdaterade parametrar avseende
antal platser och utformning samt i samband med detta fatta beslut om
investeringsram och ägandefonn.
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Ks § 21 (forts)

Dnr 2019-000051

Särskilt boende Kvarna
Mer information avseende nivån för anbudet kommer att ges muntligt under
kommunstyrelsen sammanträde.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande särskilt boende, Kvarna
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Jacobsson, S, föreslår att följande läggs till i punkten 3. "Presentation
görs av kostnader totalt fôr bemanning och övrig drift på de antal platser som
beskrivs i tidigare beslut och för framtida platsbehov."
Marie Svensson, V, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggsförslag.
Ronny Karlsson, SD, föreslår bifall till grundförslaget.
Eva-Lena Bom, JVK, Hans Åsling, C, Malin Bergman, C, Björn
Hammarberg, M, och Kjell Sundholm, lill, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundfôrslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
avbryter upphandlingen av särskilt boende Kvarna på grund av låg
konkurrens, en kostnadsbild som överstiger budgetramarna och förändrad
behovsbild. Kommunstyrelsen uppdrar till socialförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram nytt förfrågningsunderlag fôr 6080 platser + 8 så kallade SOL-platser. Kommundirektören får i uppdrag att
göra en risk- och konsekvensanalys och presentera möjliga lösningar fôr att
lösa platsbehovet inom äldreomsorgen. I riskanalysen ska även
konsekvenserna av fördröjt byggande och tillgång till nya platser belysas.
Till det har förslag kommit på mötet om att lägga till i tredje punkten att:
"Presentation görs av kostnader totalt fôr bemanning och övrig drift på de
antal platser som beskrivs i tidigare beslut och fôr framtida platsbehov."
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tillägget.
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Ks § 21 (forts)

Dnr 2019-000051

Särskilt boende Kvarna
Efter fråga på grundfórslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Tomas Nilsson, plan- och fastighetschef
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