
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-09-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 september 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 8:30-8:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§ 90 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-09-27 

 
§ 90 

Upphandling av vård- och omsorgsboende Liljan och 
Ståthållaren, nr 2 
Dnr KS 2016/0598 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar vård- och omsorgsboendet Liljan och Ståthållaren. 
En utförare till båda boendena eftersom dessa under avtalstiden kommer att 
byta till ny lokal där båda boendena kommer att finnas i samma lokal.  
 
Upphandlingen har tidigare annonserats och då inga giltiga anbud kom in 
måste upphandlingen göras om. Alla tre anbud som då inkom hade missat 
skall-kravet att lämna CV på samtliga personer i ledningsgruppen. Underlaget 
som nu har annonserats är reviderat och vi begär inte in några CV utan dessa 
ska vid avtalsstart lämnas på ansvarig verksamhetschef för boendena. 
 
Utföraren ska för kommunens räkning endast ta emot hyresgäster som 
beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om bostad i vård- och omsorgsboende av 
kommunens biståndshandläggare. Kommunens boendesamordnare anvisar 
lägenheterna till vård- och omsorgsboendet.  
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och 
som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren 
kommer att anta det anbud med lägst pris. 
 
Avtalstiden är från och med 2016-12-01 t.o.m. 2020-11-30. Därefter har 
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av vård- och omsorgsboende Liljan och Ståthållaren 
och teckna avtal med Norlandia Care AB (org.nr. 556576-2266). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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