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Joel Larsson, sekreterare
Justerat den 29 november 2018.

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Per Folkeson (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 november 2018.
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§ 146 Förfrågningsunderlag vård- och omsorgsboende i
Bettorp - Beslut
Ärendenummer: Sov 263/2018
Handläggare: Maria Schultz, Lena Ljungsten
Ärendebeskrivning

Programnämnd social välfärd har gett Lokalförsörjningsenheten i uppdrag att
ta in intresseanmälan från entreprenörer för att bygga och förvalta ett vårdoch omsorgsboende i Bettorp. Tillsammans med upphandlingsenheten pågår
just nu ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag i syfte att upphandla
ett samarbetsavtal.
Förfrågningsunderlaget består av kriterier för exploatören att tillgodose, bland
annat genom tre olika funktionsprogram som reglerar hur vård – och
omsorgsboendet inklusive hemvårdslokaler och gruppbostad ska vara
utformade.
Underlaget innehåller också utvärderingskriterier med bör- och skakrav.
Ärendet omfattas av upphandlingssekretess och handläggs bakom stängda
dörrar på sammanträdet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Förfrågningsunderlag
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd:
1. Förfrågningsunderlag för samarbetsavtal för nybyggnation av vård- och
omsorgsboende i Bettorp antas och annonseras.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Martha Wicklund (V) yrkar att förfrågningsunderlaget ändras så att det endast
gäller själva byggandet av huset, men att kommunen ska äga och förvalta huset.
Johan Åqvist (L) yrkar avslag till Martha Wicklunds (V) yrkande.
Proposition

Ordföranden Per-Åke Sörman (C) finner att det finns två förslag till
beslutspunkt 1, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag respektive
Martha Wicklunds (V) yrkande om att förfrågningsunderlaget ändras så att det
endast gäller byggandet av huset, men att kommunen ska äga och förvalta
huset.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att programnämnden
beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beslut

Programnämnd social välfärd beslutar:
1. Förfrågningsunderlag för samarbetsavtal för nybyggnation av vård- och
omsorgsboende i Bettorp antas och annonseras.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation

Martha Wicklund (V) reserverar sig mot beslut i beslutspunkt 1 till förmån för
eget yrkande om att förfrågningsunderlaget ändras så att det endast gäller
byggandet av huset, men att kommunen ska äga och förvalta huset.
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