KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-08-20

§ 242
Uppstart av projekt enligt lokalplan för Anneberg förskola
Dnr KS/2019:493
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola. Projektet är
inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2020–2024.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns det avsatt budget för nybyggnad av
förskola i Anneberg för 120 barn. Förskolan kommer att samlokaliseras med
kommande vård- och omsorgsboende inom området. Utökning av förskoleplatser
är en planerad del av exploatering för bostäder i Anneberg centrum.
Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att genomföra
projektet.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör
kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt
under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-24
Kommunfullmäktige 2019-06-11, § 78, Kommunbudget 2020
Beslutsgång
Ordförande (M) konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut,
samhällsbyggnadskontorets. Ordförande (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till
Service; lokalförsörjning, Nämnden för Förskola & Grundskola,
Kommunledningskontoret: ekonomi
Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-06-24
Diarienummer

KS/2019:493

Uppstart av projekt enligt lokalplan – Anneberg förskola
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns det avsatt budget för nybyggnad av förskola i Anneberg
för 120 barn. Förskolan kommer att samlokaliseras med kommande vård- och omsorgsboende inom
området. Utökning av förskoleplatser är en planerad del av exploatering för bostäder i Anneberg
centrum. Kommunstyrelsen behöver ge förvaltningen för Service i uppdrag att genomföra projektet.
Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och
kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan
för perioden 2020–2024, löpnummer 226.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-24
Beslutet skickas till
Service; lokalförsörjning, Nämnden för Förskola & Grundskola, Kommunledningskontoret: ekonomi
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