Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2022-03-08
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 46

Ärendenummer KS2021/797

Genomförandebeslut nytt LSS-boende i Åkersberg
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Starta genomförande av nytt LSS-boende i fastigheten Åkersberga 2:68,
för 23,4 miljoner kronor enligt kalkyl daterade den 19 oktober 2021.
2. Kommunstyrelsen beställer av tekniska nämnden (att genomföra) ett LSSboende för 23 miljoner kronor med färdigställande under kvartal två 2024.
3. Finansiering av nytt LSS-boende sker genom omfördelning av budget 2022
till tekniska nämndens budget för vård-och omsorgsnämndens budget;
omfördelning med 20 miljoner kronor från projektet nytt gymnasium från
tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
fastighetsinvesteringar (projekt 14102) och omfördelning med 3,4 miljoner
kronor från upplevelsenämndens projekt konstgräsplan.

Sammanfattning
Kommunens behov av LSS-platser (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ökar de kommande åren enligt vård- och omsorgsförvaltningen.
På fastigheten Åkersberga 2:68 finns det plats för ett nytt särskilt boende inom LSS
för sex personer. För fastigheten gäller detaljplan, Åkersberg, etapp 4,
Åkersbergsvägen.
Enligt beslutad investeringsplan för 2022 - 2031 ligger LSS-boendet planerat som
en inhyrning och inriktningen var att genomföra en markanvisningstävling.
Inriktning blev istället att äga LSS-boendet och orsak till avvikelse var att
kommunen har mer erfarenhet av detta förfarande och att processer för
markanvisningstävlingar utvecklas som kan användas inför nästa LSS-boende.
Ärendet har hanterats i vård- och omsorgsnämnden den 26 januari 2022, § 7 och i
tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 4, för att godkänna förstudien utifrån
nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden har även skickat med
förbättringsförslag och kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23
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Kommunledningsförvaltningen
Charlotte Bergdahl
0171-627249
charlotte.bergdahl@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-02-23

KS2021/797

Kommunstyrelsen

Genomförandebeslut av LSS-boende i Åkersberg
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Starta genomförande av nytt LSS-boende i fastigheten Åkersberga 2:68,
för 23,4 miljoner kronor enligt kalkyl daterade den 19 oktober 2021.
2. Kommunstyrelsen beställer av tekniska nämnden (att genomföra) ett LSSboende för 23 miljoner kronor med färdigställande under kvartal två 2024.
3. Finansiering av nytt LSS-boende sker genom omfördelning av budget 2022
till tekniska nämndens budget för vård-och omsorgsnämndens budget;
omfördelning med 20 miljoner kronor från projektet nytt gymnasium från
tekniska nämndens budget för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
fastighetsinvesteringar (projekt 14102) och omfördelning med 3,4 miljoner
kronor från upplevelsenämndens projekt konstgräsplan.

Ärendet
Bakgrund
Kommunens behov av LSS-platser (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ökar de kommande åren enligt vård- och omsorgsförvaltningen.
På fastigheten Åkersberga 2:68 finns det plats för ett nytt särskilt boende inom LSS
för 6 personer. För fastigheten gäller detaljplan, Åkersberg, etapp 4.
Åkersbergsvägen.
Ärendets beredning
Ärendet har hanterats i politisk beredning med kommunalråd under hösten 2021.
Enligt beslutad investeringsplan för 2022 - 2031 ligger LSS-boendet planerat som
en inhyrning och inriktningen var att genomföra en markanvisningstävling.
Inriktning blev istället att äga LSS-boendet och orsak till avvikelse var att
kommunen har mer erfarenhet av detta förfarande och att processer för
markanvisningstävlingar utvecklas som kan användas inför nästa LSS-boende.
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Ärendet har hanterats i vård- och omsorgsnämnden (VON 2021/10), § 7, datum
2022-01-26 och beslut togs gällande ” Godkänner förstudien och lämnar över den
för beredning till kommunstyrelsen”.
Ärendet har hanterats i tekniska nämnden (TF2022/88) den 16 februari 2022, § 4
för att godkänna förstudien utifrån nämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden
har även skickat med förbättringsförslag och kommunstyrelsen tackar för
informationen.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förvaltningen har i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta fram en förstudie för ett nytt LSS-boende.
Kommunledningsförvaltningen är positiva till positiva till ett nytt LSS-boende i
Åkersberg för att tillgodose behovet.
Finansiering av investeringsutgiften bedömer kommunledningsförvaltningen sker
snabbast med en omfördelning av investeringsmedel från övriga
fastighetsinvesteringar i 2022 års budget. I budgeten för 2022 är planen att
investeringen skulle tas i bruk år 2023. Enligt förstudie beräknas investeringen tas i
bruk till sommaren 2024.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringsutgiften beräknas till 23,4 miljoner kronor och medför en ökad
driftkostnad med cirka 1,4 miljoner kronor (kalkyl daterad 2021-10-19). Inventarier
ingår med 0,4 miljoner kronor.
LSS-boendet finns med i kommunfullmäktiges investeringsplan men då den ligger
som en inhyrning saknas investeringsbudget. Beslut om finansiering kan ske enligt
följande alternativ:
1. Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av övrig fastighetsbudget om så är
möjligt.
2. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget.
Möjlighet finns att i budget 2022 omfördela 20 miljoner kronor från projektet nytt
gymnasium från tekniska nämndens budget för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar (projekt 14102). Omfördelning
kan också ske från upplevelsenämndens budget 2022 med 3,4 miljoner kronor i
och med upplevelsenämndens beslut att inte genomföra investering av
konstgräsplan (UPN2021/89).
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Hanteras i nästa skede.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-23
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, datum 2022-01-26, § 7
Förstudierapport LSS-boende i Åkersberg, daterad 2022-01-19
Kalkyl ” Bilaga 1 VON kalkylunderlag LSS Åkersberg 2021-10-19
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, datum 2022-02-16, § 4

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Tf. ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
Tekniska nämnden, för kännedom
Kommunstyrelsens PLEX-utskott, för kännedom
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Sammanträdesdatum
2022-01-26
Vård- och omsorgsnämnden

Paragraf 7

Ärendenummer VON2021/10

Godkänna förstudie för nytt LSS-boende
Beslut
Godkänner förstudien och lämnar över den för beredning till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den 20 januari 2021 fick vård- och omsorgsnämnden ta del av information
gällande en förstudie av ett nytt LSS-boende som skulle genomföras och
förstudien är nu färdigställd för godkännande.
Enligt det nya styrdokumentet för ”Regler för investeringar” som gäller från och
med 1 december 2021 ska beställande nämnd fatta besluta om den förstudie som
gjorts för den kommande investeringen gällande LSS-boende.
Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har hållit i arbetet med förstudien och deltagande
har varit tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsförvaltningen har bistått med information
gällande avsnittet ”Lokalprogram”.
Den beräknade investeringsutgiften uppgår till 23 miljoner kronor och internhyran
uppskattas till 1,3 miljoner kronor per år.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
Godkänner förstudien och lämnar över den för beredning till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beredning
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 18 januari 2022
och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden
Godkänner förstudien och lämnar över den för beredning till kommunstyrelsen.
__________
Kopia till:
Kommunstyrelsen

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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”Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning”.

”Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av
kommunalt och annat avfall”.

•

•

Omgivande miljö
Komplementutrymmen

Lägenheter

Gruppbostadens gemensamma utrymmen

Personalutrymmen
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Paragraf 4

Ärendenummer TF2022/88

Godkännande av förstudie LSS-boende Åkersberg,
Åkersrovägen
Beslut
1. Tekniska nämnden godkänner förstudie för LSS-boende i Åkersberg utifrån
tekniska nämndens ansvarsområde.
2. Tekniska nämnden ger presidiet i uppdrag att formulera ett medskick till
kommunstyrelsen inför kommande förstudier.
3. Presidiet lämnar följande medskick till kommunstyrelsen:
Med anledning av nya rutiner för förstudier enligt Regler för investeringar,
ser tekniska nämnden behov av att förstudier tydliggör fler aspekter inför
investeringsbeslut. Exempelvis barnperspektiv, eventuellt behov
av programhandling samt att de tre hållbarhetsaspekterna i förstudien
specificeras så att det blir tydligt hur dessa styr det kommande
byggprojektet på lång och kort sikt. Begreppet ”miljöteknisk hållbarhet ” bör
utvidgas till ”ekologisk hållbarhet" för att täcka in fler relevanta
frågeställningar att beakta i förstudien.

Beskrivning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade i januari 2021 att beställa en förstudie om
LSS-platser i Enköpings kommun. Denna förstudie är nu färdigställd och har
mynnat ut i ett förslag om uppförande av LSS-boende på fastigheten Åkersberg
2:68, Åkersrovägen. Byggnaden är tänkt att innehålla 6 lägenheter med tillhörande
administrativa ytor.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att godkänna förstudien och i och
med det använda den som underlag i det fortsatta arbetet.
Bilaga: Förstudie LSS-boende Åkersberg
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden godkänner förstudie för LSS-boende i Åkersberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Ärendet lämnas utan ställningstagande.
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Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning

Datum
2021-10-19

Arbetssätt för kalkyl
1. Projektledare; extern eller intern tar fram uppgifter enligt beslut/uppdrag.
Kalkyl enligt mall
2. SBF börjar med att fylla i sina delar i mallen; hyresuppgift, bokförda värden, rivning, evakuering… och lämnar till
beställaren (förvaltning).
3. Beställaren/förvaltningen fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF controller.
4. KLF controller stämmer av helheten i kalkylen med SBF och beställaren och skickar ut slutlig kalkylversion.
5. Projektledare stämmer av slutlig kalkyl mot förstudien (projektledaren ansvarig för förstudien).

Driftansvarig nämnd:
Projektnamn:
Förstudie: Ange namn och datum

Vård- och omsorgsförvaltningen
LSS gruppboende

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift
Förändring driftkostnad per år

23 370
1 349

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning

Bokförda värden/utrangeringar
Rivning- som kostnad
Evakueringskostnader
Försäljningar
Flyttkostnader
Minskade intäkter
Övriga resultatpåverkande poster, specificera
Summa

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

0

SBF
SBF
SBF
V-het
V-het
V-het

Bilaga 1 VON kalkylunderlag LSS Åkersberg 2021-10-19.xlsx
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Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter
Datum
2021-10-19

1,50%
Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m)
Fastighet
Infrastruktur
Inventarier
Anläggning
Teknisk utrustning/tillbehör
Övrigt
Summa
Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-)
Ny hyresnivå (+)
Summa hyresförändring

SBF
SBF
V-het
V-het
V-het
V-het

Nyttjandeperiod

Avskrivning

300

5

60

70

3

23

Utgift
23 000

23 370

83

Ränta

Kapitaltjänstkostnad

0
5
0
1
0
6

0
65
0
24
0
89

V-het
V-het

1 260
1 260

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Förändring i tkr
0
0
0
0
0

V-het
V-het
V-het
V-het
Summa
Ökning (-)/
minskning (+)

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Förändring i tkr
0
0
0
0

V-het
V-het
V-het
Summa

Summa förändring driftkostnad
Nämndens delfinansiering (-)
Total förändring av driftkostnad

Investeringen tas i bruk
Driftkostnad per månad *)
Driftkostnad per år
Driftkostnad per år

Hyresindikation
1 260

1 349
0
1 349

2024-07
112
2022

2023

2024
674

2025
674

2026
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