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 Sammanträdesdatum  
 

 2023-03-07  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Plats: Orlunden/Södersjön, Folkets hus  

Tid: 12:00 - 12:50 

§§ 47 - 48 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Morgan Bengtsson (S)   
Rolf Jönsson (C)   
Ola Claesson (S) Annika Sjöstedt  
Tommy Holmgren (SD)   
Patrik Krupa (M)  Ersättare saknas. 
 
Övriga deltagare 
Isac Johansson, sekreterare 
Iréne Robertsson, kommunchef 
Karl Andrae, ekonomichef 
Robert Schelin, socialförvaltningschef 
Janni Hedlin, verksamhetschef SÄBO 
AnnKristin Rådberg, teknisk chef 
Anna Blissing, fastighetssamordnare 
Anne Berntsson, upphandlare 
 
 
 
Sekreterare: 

 
 ..................................................................................... 
Isac Johansson 

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Morgan Bengtsson 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Ola Claesson 

  
 ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat 2023-03-10 och anslås under perioden 2023-

03-10 -- 2023-03-31. Protokollet finns på 
kommunledningsförvaltningen och tillkännages digitalt på 
www.olofstrom.se. 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  2023-03-07  

 

 

Ärendelista 

 § 47 Godkännande av ärendelista  

 § 48 Godkännande av förfrågningsunderlag 

Holjegården 
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 Sammanträdesdatum  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott  2023-03-07  

 

§ 47/2023  Godkännande av ärendelista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

  

Ola Claesson (S) utses till justerare. 
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 Sammanträdesdatum  
 2023-03-07  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 48/2023  KS 2021/1281  
 

§ 48/2023  Godkännande av förfrågningsunderlag Holjegården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Förfrågningsunderlaget godkänns och tekniska avdelningen ges i uppdrag att låta handla 
upp entreprenaden. 

Ärendebeskrivning 
Anna Blissing, fastighetssamordnare och Anne Berntsson, upphandlare, föredrar ärendet. 

Förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad för nybyggnation av särskilt 
boende har arbetats fram i samverkan med berörda yrkesprofessioner ifrån 
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.  
Antal boendelägenheter är 60 st. BTA ca 7925 m2. 
Projektets ambition är att den enskilde boende trots somatiska bekymmer och 
demensproblematik i hög grad ska kunna äga sitt eget liv.  
I den fysiska utformningen av boendet och dess utemiljö manifesterar sig detta i att de 
boende ska ha en lättillgänglig utemiljö och möjlighet att uppleva saker i boendets 
gemensamma rum. 
Ett flertal gemensamma rum, så som allaktivitetsrum, restaurang, gym/relax m.m finns därför 
lättillgängliga för alla boende. 
En viktig del utav projektet är dessutom att få ihop en komplicerad logistik med ett särskilt 
boende.  
Boendet ska husera både tvätteri, storkök, skyddsrum och reservkraft.  

Finansiering 
Beslut om investeringsram beräknas kunna beslutas på KF 2023-06-12.  

I FFU har angivits:  
Förutsättning för genomförande av denna upphandling är att Olofströms kommuns styrelse 
(Kommunfullmäktige) fattar investeringsbeslut för utförande av detta projekt. 
Investeringsbeslutet kommer att hanteras på Kommunfullmäktiges möte i juni månad. Fattas 
ej beslut om investering kommer upphandlingen att avbrytas och ett eventuellt tillsänt 
tilldelningsbeslut att återkallas. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Beslutet påverkar ej barn 

 Beslutet är neutralt ur ett jämställdhetsperspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förfrågningsunderlag 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef AK.R 
Fastighetssamordnare A.B 
Upphandlare A.B 
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