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Sammanträdesprotokoll §§ 129-130, §133 

Sammanträdesdatum 25 maj 2022 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 09:03 

Tjänstgörande ledamöter Magnus Johansson (S), Ordförande 

Agneta Luttropp (MP), 1:e vice ordförande 

Johan Henriksson (M), 2:e vice ordförande 

Edgar Velasquez (S) 

Karin Andersson (L) 

David Sundén (C) 

Ingmarie Bjurstedt (SD) 

Elin Granqvist (KD) 

Tjänstgörande ersättare Hanna Svensson (M) ersätter Thomas Frisk (M) 

Vid protokollet Martina Svartz 

Justeras 

 

 Paragraferna förklaras omedelbart justerade  
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 Frånvarande ledamöter 

 Thomas Frisk (M) 

  

 Närvarande ersättare 

 Kerstin Ahlström (S) 

Sam Haddad (L) 

Reidun Andersson (C) 

John Rådlund (SD) 

Hanna Svensson (M) 

Malin Brette (M) 

Göran Sjödahl (KD) 

  

 Övriga närvarande 

 Karin Bodlund, Bitr. direktör 

Martina Svartz, Nämndsekreterare  

Heléne Karlsson, Strateg  

Caroline Wijkström, Administrativ assistent 

  

 Deltar digitalt via Microsoft Teams  

Anne Almqvist, Enhetschef välfärdsteknologi- och systemförvaltning 

Carina Carlsson, Verksamhetschef  

Anna Andersson, Utvecklare 

Marie Frisk, Utvecklare  

Jenny Janestam, Beställarchef  

Fredrik Jacobsen, Controller §133 
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§ 129 Dnr NF 2021/00430-2.6.1 

Tilldelningsbeslut - Upphandling enligt LOU av Lokes väg, 
Gotlandsgatan och Gästrikevägen, bostad med särskild service 
enligt LSS 

Beslut 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar att tilldela 

Nytida AB driften av Lokes väg, Gotlandsgatan och Gästrikevägen, 

bostäder med särskild service enligt LSS.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Gruppbostäderna Lokes väg, Gotlandsgatan och Gästrikevägen omfattar 16 

lägenheter sammanlagt, och målgruppen är personer med intellektuell 

funktionsnedsättning med varierande behov av stöd, service och omvårdnad. 

Upphandlingen avser drift av bostad med särskild service för vuxna, enligt 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och omfattar 

samtliga insatser dygnet runt, samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 

och legitimerad sjuksköterska.  

Upphandlingen har genomförts i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling, LOU, där tilldelning sker utifrån bästa kvalitet i förhållande till 

ett fastställt pris. 

Driftstart för gruppbostäderna är 2023-03-01, under förutsättning att IVO 

gett tillstånd för verksamheterna. Avtalstiden är fyra (4) år med möjlighet till 

två (2) plus två (2) års förlängning. 

Utvärdering av anbuden har skett genom förvaltningens framtagna 

utvärderingsmodell.   

Tre anbud har inkommit i aktuell upphandling. Ett anbud kvalificerade sig 

inte till utvärdering. Anbudsutvärdering har genomförts enligt 

upphandlingsdokumenten. Utvärderingsteamet har nått konsensus kring en 

gemensam bedömning.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med 

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar att tilldela 

Nytida AB driften av Lokes väg, Gotlandsgatan och Gästrikevägen, 

bostäder med särskild service enligt LSS.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 130 Dnr NF 2022/00022-2.6.1 

Beslut - Upphandling enligt LOU av Ruagatan, Skulptörvägen, 
Traktorgatan, Bostad med särskild service enligt LSS. 

Beslut 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning fastställer 

upphandlingsdokumenten för upphandling av Ruagatan, 

Skulptörvägen och Traktorgatan, bostäder med särskild service enligt 

LSS.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Upphandlingen genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, 

LOU, där tilldelning sker utifrån bästa kvalitet i förhållande till ett fastställt 

pris. Utvärdering av anbud sker genom förvaltningens framtagna 

utvärderingsmodell, där beskrivna arbetssätt kopplade till fem områden som 

förväntas ge mervärde för de enskilda utvärderas.   

Gruppbostäderna omfattar sammanlagt 15 lägenheter och målgruppen är 

personer med intellektuell funktionsnedsättning med varierande behov av 

stöd, service och omvårdnad. Upphandlingen avser drift av bostad med 

särskild service för vuxna, enligt Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, och omfattar samtliga insatser dygnet runt, samt 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och legitimerad sjuksköterska.  

Muntlig beredning har genomförts den 23 mars 2022 och skriftlig beredning 

den 27 april 2022 vid Nämnden för personer med funktionsnedsättnings 

sammanträden.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med 

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning fastställer 

upphandlingsdokumenten för upphandling av Ruagatan, 

Skulptörvägen och Traktorgatan, bostäder med särskild service enligt 

LSS.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 133 Dnr NF 2022/00129-1.4.1 

Beslut - Nämnden för personer med funktionsnedsättnings 
planeringsunderlag år 2023-2026 

Beslut 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning överlämnar  

planeringsunderlaget år 2023-2026 utan politiskt ställningstagande 

till kommunstyrelsen för vidare  

beredning. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt in planeringsunderlag för år 2023–2026.  

Planeringsunderlaget ska behandlas av respektive nämnd och lämnas till  

stadsledningskontoret senast den 31 maj. 

Förvaltningens planeringsunderlag följer den struktur och det innehåll som  

angetts i stadsledningskontorets anvisningar. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med  

funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut: 

1. Nämnden för personer med funktionsnedsättning överlämnar  

planeringsunderlaget år 2023-2026 till kommunstyrelsen för vidare  

beredning. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Yrkanden 

Magnus Johansson (S) yrkar att beslutets första punkt ska lyda:  

” Nämnden för personer med funktionsnedsättning överlämnar  

planeringsunderlaget år 2023-2026 utan politiskt ställningstagande 

till kommunstyrelsen för vidare beredning.” 

 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Magnus 

Johansson (S) tilläggsyrkande avseende beslutets första punkt, dels 

förvaltningens förslag. 

Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 

varandra. Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner 

föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner 

att nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar i enlighet med 

Magnus Johansson (S) förslag. 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

 


