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Dnr 11.577‐298

Lokaler för SPF och PRO‐föreningarna på Mjölkudden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut 2010‐08‐30 § 119 uppdragit till
fritidsnämnden att i samråd med tekniska nämnden och barn‐ och
utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att kommunens
pensionärsorganisationer ska kunna nyttja lämpliga utrymmen i
befintliga kommunala fastigheter. Samråd och återkoppling ska ske
med kommunala pensionärsrådet.
Bakgrunden är ett medborgarförslag från SPF‐ och PRO‐föreningarna
på Mjölkudden inlämnat av Inga‐Britt Carlberg och Lennart Marklund.

Fritidsförvaltnings yttrande
Fritidsförvaltningen har i samråd med representanter från tekniska
nämnden, barn‐ och utbildningsnämnden, kommunala pensionärs‐
rådet samt förslagsställaren Inga‐Britt Carlberg undersökt olika
alternativ för att nyttja befintliga kommunala fastigheter.
Fritidsförvaltningen konstaterar att befintliga kommunala fastigheter i
Mjölkuddsområdet redan idag nyttjas till större sammankomster av
pensionärsorganisationerna. Ett önskemål från pensionärsorgani‐
sationerna är att en del faciliteter i dessa lokaler måste ordnas för att
lokalerna ska bli än mer attraktiva. Sådana faciliteter är ex.vis att vid
olika arrangemang kunna servera gästerna kaffe, smörgås och dyl.
Samverkansgruppen har därför enats om att lokalerna på
Radiomastens äldreboende och Tunaskolan bör rustas för ändamålet.
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Förslaget innebär att en vikvägg i Radiomastens äldreboende samlingslokal
installeras för att få ytterligare utrymme vid större sammankomster men att
förutsättningen är att den dagliga verksamheten inte ska påverkas av
ombyggnationen. Redan i dag nyttjas befintliga serveringsutrymmen och som
enligt pensionärs‐organisationerna fungerar alldeles utmärkt.
Det andra förslaget är att rusta upp ett befintligt utrymme i Tunaskolan i nära
anslutning till aulan. Förslaget innebär att befintlig lokal rustas upp samt att
diskmaskin och andra inventarier installeras i lokalen.
Tekniska kontorets ansvariga för lokalerna har besiktat lokalerna och
kostnadsberäknat respektive upprustningar. För Radiomastens äldreboende
har även samråd skett med representanter för Lulebo.
Kostnaderna för ovanstående åtgärder beräknas till:
Radiomastens äldreboende (ny vikvägg)

60 000 kronor

Tunaskolans serveringsrum
‐Upprustning
15 000 kronor
‐Diskmaskin
40 000 kronor
‐Inventarier inkl. porslin 20 000 kronor
‐Ventilationskåpa
15 000 kronor
‐Bord till aulan
10 000 kronor

100 000 kronor

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

bevilja fritidsnämnden 160 000 kronor för iordningsställande av
samlingslokal i Radiomastens äldreboende samt mindre
serveringskök i Tunaskolan.
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Ekonomikontorets yttrande
Under förutsättning att framställningen bifalls föreslår ekonomikontoret att
‐

medelsanvisning sker med 160 000 kr från kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
‐

bevilja fritidsnämnden 160 000 kronor för iordningsställande av
samlingslokal i Radiomastens äldreboende samt mindre
serveringskök i Tunaskolan.

‐

medelsanvisning sker med 160 000 kr från kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter.

_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____
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