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Dnr 2007-00129

Hemtjänstlokaler i Hillerstorp
För närvarande är hemtjänstlokalerna inrymda i Hamngården,
Hillerstorp. Då detta tar lokaler från äldreomsorgen ser verksamheten
inte detta som möjlig lösning framöver.
Kontakt har tagits med Fastighets AB Järnbäraren för att se vilka lokaler
dom har att erbjuda, och som kan vara lämpliga. De erbjöd dels en
lägenhet på Sländvägen som kunde vara lämplig, samt en källarlokal på
Köpmansgatan, båda lokalerna krävde investeringar i anpassning och
delvis ombyggnad. Lägenheten på Sländvägen är idag nyuthyrd, varför
den inte längre är aktuell, den andra lokalen kräver omfattande
anpassning och ombyggnad, vilket har renderat i en alltför hög kostnad i
förhållande till vad nämnden har i budget för hemtjänstlokalen.
Mape AB har erbjudit lokaler på Storgatan 12, som kommer att kunna
anpassas för verksamheten utan större investeringar, i förslaget kommer
kostnaden för hyra och drift att inrymmas inom angivna budgetram,
samt samordning av parkering med motorvärmare för personalens
tjänstefordon kan fortsätta att vara på Hamngårdens parkering.
Socialnämnden och verksamhetscheferna tillsammans med personalen,
förordar att hyra lokaler av Mape AB för hemtjänstverksamheten i
Hillerstorp och Kulltorp.
Socialnämnden beslutar
att erhålla godkännande av kommunstyrelsen att teckna hyresavtal på
5 år med Mape AB, för hemtjänstlokaler på Storgatan 12, Hillerstorp
samt att delegera till förvaltningschefen att underteckna avtalet.
samt att socialnämnden beslutar om omedelbar justering av paragrafen.
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