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Nytt uppdragsdirektiv för nya Karlsängskolan
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2018, § 29, att bygga en ny
skola. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2019 reviderades
beslutet gällande konstruktion samt att den befintliga skolans framtida bruk
eller alternativa rivning ska utredas vidare.
Aktuell upphandling av Nora Fastigheter AB överprövades och Förvaltnings
rättens dom meddelandes den 19 maj 2020. Förvaltningsrätten beslutade att
upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten anser att genom att Nora
Fastigheter AB använt kriterierna "Efterfrågade roller och namngivna nyckel
funktioner med ev" och "Referensprojekt" i utvärderingen har förfarandet
skett i strid mot de grundläggande principerna i lagen om offentlig
upphandling (LO U).
Detta har medfört att den part som har begärt överprövning har lidit eller kan
komma att lida skada. Då utvärderingen i denna del skett i enlighet med
förfrågningsunderlaget är rättelse inte möjlig utan upphandlingen ska göras
om.
Eftersom Nora Fastigheter AB ägs av Nora kommun och uppdrag har getts
av kommunfullmäktige i Nora kommun , så måste nytt beslut i ärendet fattas
av fullmäktige.
Förslaget till beslut innebär att Nora Fastigheter AB avbryter pågående
projekt och de kommer inte att överklaga domen. Ett nytt uppdragsdirektiv
utifrån de nya förutsättningarna ska tas fram och behandlas av kommun
fullmäktige efter sommaren.
Tom Rymoen (M), Pia-Maria Johansson (LPo) David Stansvik (V) och
ordföranden yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att avbryta pågående projekt nya Karlsängskolan samt
att nytt uppdragsdirektiv för Nya Karlsängskolan tas fram och behandlas av
kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 23 september 2020
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