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Framtidens äldreboende
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att KF i april 2022 att besluta om ett nytt äldreboende i centralorten

- Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal,
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för
verksamheten och för de boende.

-Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS
Anne Jakobsson (s), Sara Söderberg(s), Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson
(C), Kristina Olofsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne
Jakobssons yrkande

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15, att uppdra till teknisk chef samt
kommundirektör att förhandla med Region Norrbotten gällande köpeskilling
av fastigheten Tallvik 13:32, 13:79, samt återkomma med besked om
köpeskilling i slutet av februari 2022.
Vederbörande har under året vid ett flertal tillfällen försökt att påbörja en
dialog med regionens tjänstemän i frågan. I synnerhet efter KS beslutade
uppdrag i november 2021 har ett flertal försök att påbörja förhandling med
regionen utförts.Region Norrbotten meddelade i augusti 2021, att man ställde
sig positiva till en försäljning, dock ville man först utföra en värdering av
fastigheten, vilket tekniska avdelningen bekräftade var helt i sin ordning. Vid
den senaste kontakten (20/1) med regionens fastighetschef framkom att de
fortfarande inte utfört någon värdering, vilket medför att det inte är sannolikt
med slutförhandlad köpeskilling till slutet av februari.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att flytta
datum för slutförhandlad köpeskilling till slutet av april 2022
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Yrkande
Anne Jakobsson(s): Yrkar bifall till beredningens förslag
Bengt-Erik Rolfs (S):
-Yrkar på att att kommunstyrelsens föreslår att KF i april 2022 att besluta om
ett nytt äldreboende i centralorten
-Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal,
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för
verksamheten och för de boende.
-Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anne Jakobssons (s) och Bengt-Erik Rolfs
(s) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt BengtErik Rolfs (s) yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande
voteringsordning:
Votering
JA-röst – Beredningens förslag.
NEJ-röst – Bengt-Erik Rolfs förslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster och 6 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Bengt-Erik Rolfs yrkande.
Reservation
Anne Jakobsson (s), Sara Söderberg(s), Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson
(C), Kristina Olofsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne
Jakobssons yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse,2022-0224, ,se Dnr 2019-72
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