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§ 158

Om- och tillbyggnad av Björkhaga, Sösdala –
förstudie
Dnr 2007/413

287

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Kommunledningskontoret får i uppdrag att utföra en
förstudie inför om- och tillbygnad av avdelning E inom
Björkhaga, Sösdala, där ett alternativ anger dels vilka
arbeten Arbetsmiljöverket kräver och dels vilka arbeten
som projekterats i övrigt.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare
inom omsorgsförvaltningen gjort en utredning inför
ombyggnaden av avdelning E, vilken är den avdelning inom
Björkhaga som inte omfattades av den stora om- och
tillbyggnaden 1996.
Arbetsmiljöverket (AV) har i inspektionsmeddelande från
2007-03-06 påtalat brister på lägenhetstoaletterna inom
avdelning E och 2 st andra avdelningar (ombyggda 1996).
Kommunledningskontoret har i samråd med tekniska
kontoret redovisat lösning på hur de 2 st andra
avdelningarna enkelt kan förändras för att klara av ställda
arbetsmiljökrav. Bristerna inom avdelning E löses i
ombyggnaden.

Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2007-05-23

Sid

3

Ks au § 158 forts
Omsorgsförvaltningen har initierat en ny inriktning där det
utöver 5 st lägenheter för korttidsboende, med tillhörande
lokaler, även finns utökade aktivitetslokaler, i form av
gymnastik- och terapilokaler, samt en inglasad
terrass/vinterträdgård, som ska betjäna hela anläggningen.
Utredningen har resulterat i ett förslag till om- och
tillbyggnad. Om- och tillbyggnadsarbetena är grovt
kostnadsbedömda till 18 500 000 kronor.
____________________
Sänt till:
klk – lokalförsörjningsavd.
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Justering

BAT

LO

Utdraget bestyrkes

