KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-10-08

§ 321
Uppstart av projekt enligt lokalplan - Gruppbostad och
servicebostäder i Kolla Parkstad
Dnr KS/2019:645
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Gruppbostad Kungsbacka i
Kolla Parkstad.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för nybyggnation av en
gruppbostad i Kolla Parkstad med sex boendeplatser. Projektet är inplanerat att vara
färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 2020–2024, löpnummer 415.
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.
För att projektet ska kunna hålla sin tidplan behöver kommunstyrelsen ge godkännande
till uppstart av projektet under kvartal 3 2019. I projektet ska det planeras för flexibla
lokaler för att möjliggöra att lokalerna kan användas som servicebostad.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
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Uppstart av projekt enligt lokalplan - Gruppbostad och servicebostäder i Kolla
Parkstad
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt, gruppbostad och servicebostäder i Kolla Parkstad.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för nybyggnation av gruppbostad och
servicebostäder i Kungsbacka. Projekten är inplanerade att vara färdigställda år 2021 och 2022 i
lokalplan för perioden 2020–2024, löpnummer 415 och 503. Båda projekten kommer i praktiken att
vara färdigställda år 2021 under förutsättning att extern hyresvärd håller tidplan.
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.
För att projektet ska kunna hålla sin tidplan behöver kommunstyrelsen ge godkännande till uppstart av
projektet under kvartal 3 2019. I projektet ska det planeras för flexibel användning av lokalerna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-10
Beslutet skickas till
Nämnden för Service
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Kommunledningskontoret ekonomi
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