TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: KFN.2015.49
Datum: 2015-10-14
Verksamhetschef Kultur och fritid Michael Svensson
E-post: michael.svensson@ale.se
Kultur-och fritidsnämnden

Uppdrag om pensionärsföreningarnas lokalbehov
Sedan maj månad år 2000 har dåvarande vård- och omsorgsnämnden haft avtal med
pensionärsföreningar i kommunen gällande uppdrag som föreningarna åtagit sig för att erhålla fria
lokaler i kommunala anläggningar samt Folkets Hus- och bygdegårdslokaler. De tidigare avtalen
innefattade inte bara de lokaler som finns inom äldreomsorgens verksamhet utan lokaler i samtliga
kommunala anläggningar samt Folkets hus- och bygdegårdslokaler, det vill säga lokaler som sektor
arbete, trygghet och omsorg inte förfogar över.
Gällande de lokaler som sektor utbildning, kultur och fritid (UKF) förfogar över samt externa
lokaler så som Folkets hus och bygdegårdslokaler träffades i slutet av år 2014 en överenskommelse
mellan sektor UKF och sektor ATO om att pensionärsföreningarna får nyttja dessa lokaler på
samma villkor som enligt tidigare avtal mellan dåvarande vård- och omsorgsnämnden och
respektive PRO och SPF förening.
Sektorerna önskar nu ett uppdrag att utreda tillgång och behov av ändamålsenliga lokaler för
kommunens pensionärsföreningar i samråd med sektor arbete, trygghet och omsorg. Utredningen
ska resultera i ett förslag som reglerar kostnader och motprestationer som säkrar en verksamhet
riktad mot åldersgruppen pensionärer i Ale kommun

Förvaltningens beslutsförslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger sektorn i uppdrag att utreda tillgång och behov av ändamålsenliga
lokaler för kommunens pensionärsföreningar tillsammans med sektor arbete, trygghet och omsorg.
Utredningen ska resultera i ett förslag som reglerar kostnader och motprestationer som säkrar en
verksamhet riktad mot åldersgruppen pensionärer i Ale kommun.
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