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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-02-08

§ 24
Projekteringsuppdrag – nytt äldreboende
Södergården (KS 2015/247)
Den parlamentariska styrgruppen för nytt äldreboende har diskuterat hur det nya äldreboende vid Södergården ska se ut. Planerna
har nu kommit så långt att det är dags att projektera.
Avsikten är att det nya äldreboendet ska finansieras av kommunen
genom eget kapital.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Minnesanteckningar från styrgruppen – förstudie äldreboende
2016-01-20
 Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 13

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Per Strengbom (S)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att projektera nytt äldreboende vid Södergården enligt styrgruppens förslag till utformning och därefter genomföra en upphandling.
När upphandlingen är klar och investeringskostnaden är känd ska
kommunfullmäktige ge klartecken till att påbörja investeringen.
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Kungsörs KommunTeknik AB, akten
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-01-25

§ 13
Projekteringsuppdrag – nytt äldreboende
Södergården (KS 2015/247)
Den parlamentariska styrgruppen för nytt äldreboende har diskuterat hur det nya äldreboende vid Södergården ska se ut. Planerna
har nu kommit så långt att det är dags att projektera.
Avsikten är att det nya äldreboendet ska finansieras av kommunen
genom eget kapital.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
- Minnesanteckningar från styrgruppen – förstudie äldreboende
2016-01-20

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag
att projektera nytt äldreboende vid Södergården enligt styrgruppens förslag till utformning och därefter genomföra en upphandling.
När upphandlingen är klar och investeringskostnaden är känd ska
kommunfullmäktige ge klartecken till att påbörja investeringen.
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MINNESANTECKNINGAR
Datum

Sida 1 (2)

Vår beteckning

2016-01-20
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen –
förstudie äldreboende
Tid:

Onsdagen den 20 januari 2016, klockan 16.30-17.05.

Plats:

Hellqvistsalen, kommunhuset

Närvarande:

Pelle Strengbom (S), sammankallande, Rigmor Åkesson (S),
Marie Norin Junttila (S), Ulla Berg (FP), Lena Norstedt (C),
Anna-Karin Tornemo (V) och Arne Olsson (KD).
Socialchefen Pámela Strömberg Ambros, fastighetschefen
Maria Stridfelt, kommunchefen Claes-Urban Boström, blivande
tekniska chefen/VD KKTAB Stig Tördahl och sekreterare Eva
Kristina Andersson

Inledning
Pelle hälsar välkomna till dagens möte. Dagens möte skulle egentligen ha varit
den 16 december, men eftersom många anmälde förhinder ställdes det in.
Sedan sist har pensionärsrådet tittat på förslaget och fått tillfälle att se både
skisser och komma med sina frågor.
Beställning av projektering och upphandling - äldreboende Kungsör
Fastighetschef Maria Stridfeldt sammanfattar kort de diskussioner som förts i
styrgruppen inför projektering av det nya äldreboendet vid Södergården. Endast
små justeringar har gjort sedan de senast visade skisserna – samlingssalen är
borttagen. Samlingssalen blir en fråga att ta med i samband med renovering av
nuvarande Södergården, liksom fler lägenheter för parboende.
Vi har nu kommit så långt i processen att det är dags att besluta om projektering
och upphandling ska påbörjas.
Avsikten är att det nya äldreboendet ska finansieras av kommunen genom eget
kapital.
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Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2016-01-20
Ert datum

Er beteckning

Det förslag som nu finns innebär:
-

en tillbyggnad av Södergården i kvarteret Vårdcentralen 1 med 20 stycken
lägenheter à 35 m²

-

bruttoarea för tillbyggnaden är på 1 855 m² och behandlad tomtarea på cirka
8 000 m²

-

tillbyggnaden projekteras med egen försörjning av el, värme och vatten

-

anslutning mot befintlig byggnad finns med

Styrgruppen enas om att de befintliga skisserna är tillräckligt bra för att utgöra
underlag för projektering och upphandling.
Totalentreprenad förslås. Ett system för att säkerställa giftfria och bra material
ska ingå i kraven i samband med upphandling av entreprenaden.
Styrgruppen beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
projekteringen och upphandlingen får starta.
Tilldelningsbeslut fattas av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige ska ge klartecken till att påbörja investeringen.
Styrgruppens förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att projektera
nytt äldreboende vid Södergården enligt styrgruppens förslag till utformning och
därefter genomföra en upphandling i form av totalentreprenad. Ett system för att
säkerställa giftfria och bra material ska ingå i kraven i samband med upphandling av entreprenaden.
När upphandlingen är klar och investeringskostnaden är känd ska kommunfullmäktige ge klartecken till att påbörja investeringen.
Övrigt
Konstateras att deltagarlistan i iBinder ”Pärmen” ska göras om. I ”Pärmen” ligger
bl.a. rumsfunktionsprogram, ritningar, kallelser och minnesanteckningar.
Noteras att rumsfunktionsprogrammets noteringar om styrd belysning bör ses
över.
/Vid tangenterna
Eva Kristina Andersson
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