KUNGSBACKA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2019-12-03

§ 405
Dnr 2019-00833
Uppstart av projekt enligt lokalplan för boende för särskild service i
Vallda
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt för boende för särskild service i
Vallda.
Sammanfattning av ärendet
I lokalplanen för kommunbudget 2020 finns medel avsatta för nybyggnation av
gruppbostad i Vallda. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2021 i lokalplan
för perioden 2020–2024, löpnummer 405.
Då det pågår ett arbete att se över lokallösningarna för boende med särskild service
(gruppbostäder och servicebostäder) för att finna en flexibel användning av lokaler
över tid kommer projektet föregås av en förstudie.
Det kan innebära att lokalbehovet kan förändras genom att även inkludera
servicebostäder. Om lokalbehovet skulle förändras jämfört med budgeten i
lokalplanen återkommer lokalgruppen om önskemål om ett nytt beslut gällande de
nya förutsättningarna.
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, 2019-11-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Elin Hysén (L) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att byta ut ordet
gruppbostad i beslutsmeningen mot boende för särskild service.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets med Elin Hyséns ändringsyrkande. Ordföranden (M)
prövar förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag med Elin Hyséns ändringsyrkande.
Beslutet skickas till
Service: lokalförsörjning, nämnden för Individ & Familjeomsorg,
kommunledningskontoret: ekonomi
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