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-
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Angelica Forsaeus, lokalsamordnare
Anja Ljunggren, kommunikatör
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§ 302
Beställning av bostadspaviljonger. (AU § 344) KS 2015-390
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1

Beställa paviljong Sannebo enligt Anbud/Offert A3357

2

Finansiering sker genom statsbidraget som ges som tillfälligt stöd till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen

3

Omedelbart justera paragrafen

Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1

Beställa paviljong Sannebo enligt Anbud/Offert A3357

Beslutsunderlag
Anbud/Offert A3357 från Flexator, daterad 2015-12-03
Sammanfattning av ärendet
Det är en mycket stor flyktingström som sker i nuläget, vilket skapar en brist på bostäder.
Kommunen har skyldighet att ordna bostäder för personer som har fått permanent
uppehållstillstånd.
Paviljongsföretaget Flexator har en paviljongslösning som heter Sannebo, vilken i anbudet
innehåller 25 lägenheter à 25 m² BOA. Målgruppen i den typen av bostad är flyktingar som
kommer ensamma samt ensamkommande flyktingbarn som blivit vuxna.
I förlängningen kan bostäderna vara lämpliga för bland annat studenter eller unga vuxna
som önskar ett eget, ekonomiskt boende.
Ekonomi
Grundpriset för paviljongsbyggnaden är 11,5 mkr, därtill tillkommer kostnad för
iordningställande av mark, grundläggning, framdragning av el och VA samt
iordningställande av tomten.
Yrkanden
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar, med instämmande av Per Svensson (S), Jan Berge
(MP) och Georgia Ferris (KD), bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg enligt
följande:
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Finansiering sker genom statsbidraget som ges som tillfälligt stöd till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen
Omedelbart justera paragrafen
Anders Jansson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) m fl yrkande och Anders
Janssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutet i enlighet med MariLouise Wernerssons (C) förslag.
Reservation
Anders Jansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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