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§ 161 
Investering – Om- och tillbyggnad Söder-
gården (KS 2015/247) 
Projektering av tillbyggnad av Södergården är nu klar och anbud 
ska antas för totalentreprenaden. Tillbyggnaden gäller 20 lägen-
heter i anslutning till Södergården. När den är klar kan nästa del 
påbörjas – ombyggnad av nuvarande Södergården. 
 
När kommunfullmäktige gav projekteringsuppdraget för tillbygg-
nadsprojektet noterades att kommunfullmäktige ska ge klartecken 
till att påbörja investeringen när upphandlingen var klar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-08, § 24 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-26, § 186 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Pelle Strengbom 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger klartecken till att påbörja tillbyggnaden 

av Södergården och beviljar investeringen ”Om- och tillbyggand 
av Södergården”.  Investeringen får ianspråkta maximalt 55 
miljoner kronor ur kommunens investeringsbudget. 
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§ 186 

Investering – Om- och tillbyggnad Söder-
gården (KS 2015/247) 

Projektering av tillbyggnad av Södergården är nu klar och anbud 

ska antas för totalentreprenaden. Tillbyggnaden gäller 20 

lägenheter i anslutning till Södergården. När den är klar kan nästa 

del påbörjas – ombyggnad av nuvarande Södergården. 

 

När kommunfullmäktige gav projekteringsuppdraget för 

tillbyggnadsprojektet noterades att kommunfullmäktige ska ge 

klartecken till att påbörja investeringen när upphandlingen var 

klar. 

 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-08, § 24 

 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige ger klartecken till att påbörja tillbyggnaden 

av Södergården och beviljar investeringen ”Om- och tillbyggand 

av Södergården”.  Investeringen får ianspråkta maximalt 55 

miljoner kronor ur kommunens investeringsbudget. 
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§ 24 

Projekteringsuppdrag – nytt äldreboende 
Södergården (KS 2015/247) 

Den parlamentariska styrgruppen för nytt äldreboende har disku-

terat 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 styrgrup-

pens förslag till utformning och därefter genomföra en upp-

handling. 

 

När upphandlingen är klar och investeringskostnaden är känd ska 

kommunfullmäktige ge klartecken till att påbörja investeringen. 
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