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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Britt Olofsson

2021-11-19

Dnr SON 2020-107

Social- och omsorgsnämnden

Landerydsbassängen , ställningstagande till förlängning
av avtal avseende administration och bokning med
Hammarlyck Rehab
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtal med Hammarlyck Rehab avseende administration och bokning av
Landerydsbassängen förlängs t.o.m. 2022-12-31
Ärende
Social- och omsorgsnämnden hyr en s.k. varmvattenbassäng i Landeryd.
Bassängen används främst för friskvård och viss rehabilitering för personer
med funktionsnedsättning. Bassängen i Landeryd är gammal, och kommer att
avvecklas så snart den nya simhallen blir klar. I den nya simhallen kommer det
finnas en varmvattenbassäng som kan användas för de målgrupper som hittills
har nyttjat Landerydsbassängen.
Administrationen med bokning och uthyrning av Landerydsbassängen sköts av
Hammarlyck Rehab. Avtalet med Hammarlyck Rehab går ut 2021-12-31. Då
den nya simhallen blir försenad behöver avtalet med Hammarlyck Rehab
förlängas t.o.m. 2022-12-31. Ersättning för bokning och administration utgår
med ca 50 000 kr per år.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tjänsteskrivelse avtal med Hammarlyck Rehab avseende administration och
bokning av Landerydsbassängen, ställningstagande till förlängning 2021-11-19.
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Bakgrund
Landerydsbassängen är en varmvattenbassäng som social- och
omsorgsnämnden hyr sedan lång tid tillbaka. Bassängen används främst för
friskvård och viss rehabilitering för personer med funktionsnedsättning. Det är
främst gruppbostäder och daglig verksamhet som bokar bassängen för sina
målgrupper, men bokningar görs också av föreningar som bedriver friskvård.
Bassängen i Landeryd är gammal, och kommer att ersättas av en
varmvattenbassäng i den nya simhallen som är under byggnation.
Den nya simhallen beräknades stå klar under hösten 2022, men blir troligtvis
försenad några månader.
Administrationen för bokning och uthyrning av Landerydsbassängen sköts av
Hammarlyck Rehab. Avtalet med Hammarlyck Rehab går ut 2021-12-31.
Avtalet med Hammarlyck Rehab föreslås förlängas t.o.m. 2022-12-31, då den
nya simhallen beräknas kunna tas i bruk.
Ersättning till Hammarlyck Rehab för bokning och administration utgår med ca
50 000 kr per år.
Vid beredningen av ärendet har lokalsamordnare vid Social- och
omsorgsförvaltningen deltagit.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns invägda i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Bassängen kan nyttjas lika mycket av alla som tillhör målgruppen.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL är lämnad inför social- och omsorgsnämndens
sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Hammarlyck Rehab
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef

