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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen kl. 08:00-08:44 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
  

Håkan Karlsson, ordförande (S) 
Michael Arvidsson (C) 
Johan Fredriksson (M) 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson  nämndsekreterare 
Andréas Mossberg förvaltningschef 
Anna Nygren biträdande förvaltningschef 
Roland Appelgren konsult, Projektledare 

 
 
 

 
 

Utses att justera Johan Fredriksson 
Justeringens  
plats och tid 

Kommunstyrelserummet 2018-10-03 klockan 16:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 78  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Håkan Karlsson  

 Justerande   
 Johan Fredriksson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2018-10-03 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-10-04 Datum för  

anslags nedtagande 2018-10-26 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 78  Dnr: SBN2016/0509 
 
 
Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i 
Säter (SäBo) 
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar:  
 

1. överlämna ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden utan eget förslag till beslut. 
2. uppdra till förvaltningen att ta fram synpunkter i punktform till Samhälls-

byggnadsnämnden 
 
 
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 ar-
betats 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 kom-
muns nämnder och bolag att yttra sig över framtaget Programhandling avseende nytt 
Särskilt boende för äldre i Säter. 
 
Yttrande 
Utkast yttranden från enheter. 
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