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Ks § 115   Dnr: 9019/142.109 
 

Nybyggnation ambulansgarage och 
anpassningar av lokal 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige om att anslå 

1100000 kr för ett ambulansgarage och utföra anpassningar av 

befintlig lokal på Fabriksvägen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Samhällsbyggnadskontoret tar fram en skriftlig avsiktsförklaring 

där hyresgästen anger dennes vilja att hyra fastigheten efter den har 

byggts, inför kommande Kommunfullmäktigesammanträde. 

 

Särskilt yttrande: 
Elisabeth Tängdén (C): Önskar att få någon form av avtal som 

binder Region Västerbotten till att hyra lokalen när den väl står 

färdig. 

 

Ärendesammanfattning 
Lokalen som brukas som garage och personalutrymme för 

ambulanspersonalen är idag inte väl anpassad och personalen 

uttrycker BRO (ByggnadsRelaterad Ohälsa). 

  

Befintlig lokal på Fabriksvägen kan med små medel anpassats till 

ambulanspersonalen och fylla väldigt god funktion då 

samarbetsprojekt mellan ambulans och vård startas inom kort, samt 

att övernattning och närhet till varm ambulans går att lösa på ett bra 

sätt. 
 

Tillägg 2019-04-04: 

Efter slutlig dialog med entreprenör under eftermiddag 2019-04-04 

har Ambulansgaraget beräknats till 500 000 kronor av 

entreprenören och då gäller det för  helt nyckelfärdigt 

ambulansgarage. 

 

Beslutsunderlag:  

- Tjänsteskrivelse (2019-03-18) 

- Tjänsteskrivelse v.2 (2019-04-01) 

- Kostnadsuppskattning 2019-04-01 

- (Gammal) Skiss på åtgärder  

- (NY) Ritning på ambulansgarage samt boende 2019-05-31 

- Protokoll AU 190325 § 60 

- Protokoll KS 190408 § 49 

- Protokoll KF 190429 § 41 

- Protokoll SHBU 190513 § 75, s. 21 

https://drive.google.com/open?id=1ayGdDe9pnN5X5Ihj-TERD1_p_OR_B6_m
https://drive.google.com/open?id=1z1J3Xt1ULSXZP9xSlwku1Ko55_vOT-jy
https://drive.google.com/open?id=1JUFTucAfp7gvXMm88QuETWSR-4TkVo3D
https://drive.google.com/open?id=1k1lFJ16ouXSOK-PudFajc2hMLuMp85uW
https://drive.google.com/open?id=1cz9E2WyOqtj1B4UkRwZYOZcp1mdk9hQl
https://drive.google.com/open?id=1xby6i6IqTN3M8mFww-ChM4QjGDL3aFf6
https://drive.google.com/open?id=11vyVdxXJNE7z5Y28O6UboEGROdkXvWA_
https://drive.google.com/open?id=1EKL1EIRzl7Qc-PzW6EmBUsbx6Uyzjp77


 

ROBERTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                                     Sammanträdesdatum   

Kommunstyrelsen 2019-06-03            Sida 45         

 

Justerare Protokollsutdrag till Exp 

     

 

 

Forts. Ks § 115 
 

- Protokoll AU 190520 § 113, s.40 

 

Yrkande: 

Robert Lindgren (S): Yrkar bifall på Arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 

Lars Tängdéns (C): Yrkar på ett tillägg att det ska finnas en 

skriftlig avsiktsförklaring från den tilltänkta hyresgästen inför 

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. 

 

Beslutsordning  
Ordförande ställer Lars Tängdéns tilläggsyrkande mot 

Arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Lars Tängdéns 

tilläggsyrkande vinner bifall. 

 


