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Kommunstyrelsen

Motion om att undersöka alternativ användning av
Åmbergsskolans lokaler
KS2018/305/06
Förslag till beslut
Motionen avslås eftersom syftet är uppfyllt.
Sammanfattning av ärendet
Hela Sunne hemställer i en motion att


Rivningen av Åmbergsskolan uppskjuts tills vidare



Alternativa användningsområden för Åmbergsskolans lokaler
undersöks

Utredning av ärendet
I motionen hänvisas till ett tidigare beslut om rivning av lokalerna. Sedan
motionen inlämnades i april 2018 har nytt beslut fattats och ett
nyttjanderättsavtal tecknades våren 2019 med föreningen Åmbergs
Allaktivitetshus. Detta beslut är i linje med det som föreslogs i motionen.
Nyttjanderättsavtalet gäller till och med 2022-04-01. Förhandlingar pågår
med föreningen om ett nytt avtal.
Ekonomi
Enligt nyttjanderättsavtalet ska föreningen betala en avgift motsvarande
fastighetens driftskostnader. Första året skulle viss reduktion ske.
Föreningen har betalat för det första verksamhetsåret och därefter har
pandemin påverkat verksamheten negativt. I ett annat ärende (KS2021/4)
föreslås att föreningens skuld ska läggas upp i en avbetalningsplan.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-10
Motion inlämnad 2018-04-27

Petra Svedberg
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Hela Sunne

Anders Olsson
Verksamhetschef

Motion om att undersöka alternativ användning av Åmbergsskolans lokaler
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 7/2 2018 fattat beslut om att riva
Åmbergsskolans lokaler. De uppgifter som låg till grund för rivningsbeslutet var
att lokalerna är i stort behov av renovering.

Enligt andra uppgifter är byggnaden inte i så dåligt skick att det krävs rivning.
Skolan byggdes ny för cirka 40 år sedan. Den är delvis byggd i tegel. Takvård
och ny ventilation utfördes för några år sedan. Eventuellt har man också
åtgärdat fönstren.
l byggnaden finns förutom samlingslokaler även ett kök och två slöjdsalar, en
sal för träslöjd och en sal för metallslöjd.
Partiet Hela Sunne har tidigare i en motion till Sunne kommunfullmäktige
föreslagit att norra delen av Åmbergsskolan skulle byggas om till serviceboende
för äldre och handikappade. Motionen bifölls tyvärr inte.
Nu har föreningslivet med pensionärsorganisationerna i spetsen hört av sig och
har önskemål om att komma överens med kommunen att kunna utnyttja
lokalerna för samvaro, aktiviteter, kvällskurser mm. Detta var ej känt för

allmänna utskottet när rivningsbeslutet fattades.
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Partiet Hela Sunne hemställer därför
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Dnr.,

att planerad rivning av Åmbergsskolan uppskjuts tillsvidare.
att kommunen undersöker alternativa användningsområden för
Åmbergsskolans lokaler och därvid ger pensionärsorganisationerna och övriga
föreningslivet möjlighet att inkomma med förslag till hur Åmbergsskolan skulle
kunna leva vidare som ett allalternativhus öppet för Sunnes föreningar.
Sunne 2018-04-09
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