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3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teckna hyresavtal avseende

fastigheterna samt erforderliga genomförandeavtal för nyproduktion av gruppbostäder

LSS enligt förutsättningar i tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att godkänna anbudsinfordran,

anta leverantör, teckna avtal, överlåta avtal, samt om nödvändigt, besluta om

avbrytande av upphandling av byggentreprenad för två nya gruppbostäder LSS

Kommunstyrelsens utskott.för stadsbyggnad ochfastigheter föreslår kommunstyrelsen 

besluta.för egen del 

5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att genomföra försäljningen samt

underteckna för försäljningen erforderliga handlingar under förutsättning av att

kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-4.

6. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende

fastigheterna samt erforderliga genomförandeavtal för nyproduktion av gruppbostäder

LSS enligt förutsättningar i tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 under förutsättning av

att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-4.

7. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att godkänna anbudsinfordran, anta

leverantör, teckna avtal, överlåta avtal, samt om nödvändigt, besluta om avbrytande av

upphandling av byggentreprenad för två nya gruppbostäder LSS under förutsättning av

att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-4.

Ärendet 

Bakgrund 

Idag finns nio gruppbostäder enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) i kommunal regi. Utöver kommunens gruppbostäder finns även 

gruppbostäder i privat regi. Behovet av nya gruppbostäder är stort redan idag och i 

behovsprognos avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning 2019-2023 

beskrivs ett successivt ökande behov med totalt 25 personer till och med år 2023. I 

tjänsteutlåtande från socialnämnden, bilaga 1, beskrivs behovet mer utförligt. 

För att möta behovet av nya gruppbostäder utgick tidigare planer ifrån att kommunen skulle 

genomföra en del byggnation i egen regi i kombination med inhyrning från privata 

fastighetsägare. I närtid var planen att bygga gruppbostäder inom fastigheterna Bordet 20 i 

Gribbylund och Löttinge 3:29 i Löttingelund. Inom fastigheten Bordet 20 finns en tidigare 

gruppbostad som står tom då lokalerna inte är ändamålsenliga medan fastigheten Löttinge 

3:29 är obebyggd. 

Investeringsvolymen i kommunen har ökat kraftigt de senaste tio åren i takt med att 

befolkningen ökat. Utifrån den pågående och planerade utbyggnaden finns ett stort behov av 








