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Särskilt boende för äldre på Ljusterö
Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1.

Uppdra åt Kommunstyrelsen att beställa av Armada Kommunfastigheter AB genomförande av
byggnation till en maximal hyreskostnad på 2,4 mkr/år.

2.

Finansiering av hyreskostnaden om 2,4 mkr/år kommer att ske dels via boende och dels via
Vård och omsorgsnämndens ram för gemensamma ytor.

3. Finansiering av den totala kostnaden om 10 Mkr ska beaktas i budgetarbete då Ljusterö särskild
boende kan invigas.

Bakgrund
2015-02-09 (§1:20) fattade Kommunfullmäktige beslut om att godkänna en förstudie om Ljusterö
särskilda boende. I u ppdraget ingick vård och omsorgsförvaltningen tillsammans med Armada
Fastighets AB skulle projektera ett särskilt boende på Ljusterö samt att hitta en placering. Placering
valdes och en detaljplan för att stödja byggnationen beställdes. Detaljplanen antogs under våren
2017 och projekteringen slutfördes under hösten. Då lång tid gått sedan tidigare beslut och kalkyl,
upphandlades projektet under vintern 2017. Endast ett anbud inkom som översteg beslutad
maximalhyra. Beslut fattades att avvakta byggnationen i och med indikationerna om en sviktande
byggnationsmarknad vilket också pekar på att ett mer fördelaktigt anbud skulle kunna lämnas vid en
senare tidpunkt.
I ä rende kommunens budget 2018 har Kommunfullmäktige beslut om att ge vård- och
omsorgsnämnden att ta fram ersättningsnivåer för Ljusterö särskilda boende med 10 platser i samråd
med Budget- och kvalitetsenheten. Förslaget är en ersättningsnivå på 2 316 la- per dygn och plats
inld. lokal och kapitalkostnader. Detta innebär 875 kr (varav 632 kr omsorg) högre än andra särskilda
boende på fastlandet. Ökade kostnader för 10 platser och år blir 3 193 tkr jämfört med fastlandet.
Detta har rapporterats till Kommunstyrelsen 2019-03-18 och är på väg till Kommunfullmäktige
2019-04-29. Ersättningsnivåer beaktas i budgetarbete då Ljusterö särskild boende kan invigas.
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Förslaget innebär högre kostnader med ca 46% (varav 38% för omsorg) jämfört med motsvarande
insats på fastlandet som är större omfattning än 10 platser. Den totala kostnaden för 10 platser är ca
10 Mkr. Sammanlagat innebär förslaget en merkostnad för kommunen årligen för driften av det
särskilda boende på 3,2 Mkr (875 kr per dygn och plats) varav cirka 72% är hänförlig till omvården
och 28% till nybyggnation för lokaler.
Socialförvaltningen har kardagt ytterligare bedömning och behovet av äldre boende på Ljusterö
utifrån omvärlds faktorer bl.a. kommunens befolkningsprognos. Byggnaden omfattar tio lägenheter
varav en av lägenheterna är för ett par. Byggnaden är tillgänglig, ansluter via en förbindelsegång till
Görjansgården och är försedd med reservkraft. Boendet har gemensam matsal, tv-rum och ett
mindre kök samt personalutrymmen. Varje lägenhet har ett förråd samt egen utgång till balkong.
Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att underlaget är tillfredställande och motsvarar de krav
och behov som kommunen har efterfrågat i förstudien samt under projektets gång.
Fler anbud har inkommit vid andra nyligen genomförda upphandlingar och konkurrensen bedöms
större idag vilket borde generera ett lägre anbud än vid tidigare upphandling.

Tidigare beredning
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet, 2019-03-18, §
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet, 2015-02-09 § 1:20
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet, 2015-01-12 § 1:9
Vård-och omsorgsnämnden har behandlat ärendet, 2014-10-28 § 9:8

Bilagor
1.
2.

Fasadbild
Pknritning

Erlandsson
Kommun direktör

Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

Expedieras
Socialförvaltningen
Armada Kommunfastigheter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Budget- och Kvalitetsenheten
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