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Dnr: SBN2018/0990

Remiss Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för
äldre i Säter (SäBo)
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att inte yttra sig på remissen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 Kf§49:
Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters
tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.
2. Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån
framtida behov.

Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende arbetats fram för att antas i Kommunfullmäktige innan beställning till Säterbostäder sker.
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-25

remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag.
remisstiden sätts till 2018-09-25 till och med 2018-10-15

Genom att remittera ut framtagen programhandling så möjliggörs, för Säters kommuns nämnder och bolag att yttra sig över framtaget Programhandling avseende nytt
Särskilt boende för äldre i Säter.
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