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Sektor Omtanke

Socialnämndens arbetsutskott

Initierat ärende - Mikael Olsson (KD)
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden beslutar att:
-

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vid Socialnämndensmöte den 2021-09-23 initierade Mikael Olsson (KD) ett
ärende.
Ärendets lydelse är:
”Vi i socialnämnden får en grundlig genomgång av detta kontrakt, samt
ekonomi för att se nackdelar/konsekvenser.”

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Socialnämnden har ett hyresavtal för lokalen på Önnebo 5:45 med adress
Simonvägen 9 i Önneköp. Lokalen används ej av sektor Omtanke. Sektor
Omtanke har under senaste året undersökt olika alternativ för att använda
denna lokal.
Dock har vi ej kunnat hitta behov som kan tillgodoses genom att använda
denna lokal.

Analys och förslag
Socialnämnden, och sektor Omtanke har ett hyresavtal för lokalen på
Önnebo 5:45 med adress Simonvägen 9 i Önneköp. Lokalen används ej av
sektor Omtanke. Sektor Omtanke har under senaste året undersökt olika
alternativ för att använda denna lokal.
Dock har vi ej kunnat hitta behov som kan tillgodoses genom att använda
denna lokal. Därför vill vi att fastighetsavdelningen undersöker möjligheter till
att använda lokalen på annat sätt eller hyra ut den till en annan aktör då
socialnämnden inte har behov av lokalen. Sektorschef har informerat
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fastighetsavdelningen om att vi ej behöver lokalen i sin helhet. Vi vill fortsätta
hyra den del som avser personalutrymme för hemtjänstpersonalen. Vad som
ingår i avtalet framkommer av bifogat hyresavtal.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden beslutar att:
-

lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, stab, datum: 2022-04-06
Hyresavtal för lokal Önnebo
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Maida Engqvist
Sektorschef

