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Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10april skulle förslag till beslut angående Ägar- och
driftformer för äldreboende för personer med demenssjukdom i Gagnefs kommun, läggas.
Dessförinnan hade kommunchefen fått i uppdrag att utreda alternativa ägar-och driftformer för
boendet.
Ärendebeskrivningen talar om vad som och hur det utretts samt utifrån ekonomi och för- och
nackdelar.
Fyra alternativa lösningar hade studerats:
Egen regi där kommunen bygger, äger och ansvarar för drift av verksamhet Privat regi i två varianter
privat entreprenör bygger och äger kommunen ansvarar för driften Privat entreprenör bygger, äger
och ansvarar för drift av verksamhet kommunen köper tjänst Kooperativ lösning
-

-

Liggande förslag till beslut i kommunstyrelsen i fyra punkter var att 1. Äldreboendet upphandlas
externt hos entreprenör 2. Att extern entreprenör ska bygga och äga äldreboendet 3. Att Gagnefs
kommun ska ansvara för driften av verksamheten vid äldreboendet 4. Att kommunstyrelsen får i
uppdrag att verkställa upphandlingen av boendet
Tre förslag till beslut lades vid sammanträdet:
Bifall till liggande förslag
Att dagens sammanträde endast skulle behandla byggnaden, ej driften av verksamheten Kommunalt
ägande, dock nyckelfärdig lösning
Efter ställd proposition på de tre förslagen fann ordförande att kommunstyrelsen bifallit liggande
förslag. Omröstning begärdes och Lars-Erik Granholms förslag till kommunfullmäktige blev det beslut
som nu föreligger. Inget underlag till detta förslag finns, endast Svante Hanses mailkommunikstion
med undertecknad där han talar om att nyckelfärdigt är totalentreprenad vilket garanterar att en
byggare tar ett helhetsansvar för bygget utifrån avtalat utförande. Då ställer jag följande frågor:
Avtalat utförande, vad innebär det? Ska nytt underlag för utförande tas fram? Ska någon som gör
ritningar utifrån beskrivet utförande upphandlas? Ska hela processen börja om igen? Hur effektivt
blir det? Hur många nya hugskott hinner lämnas under den processen? Blir det klart till 2030?
Det arbete som våra tjänstemän utfört efter ständigt nya inpass från KoSa, är helt otroligt. De har
genomfört allt de fått uppdrag om på kortast möjliga tid.
Eftersom inte Svante Hanses kunde svara på mina frågor vänder jag mig till dig Lars-Erik.
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