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Fremtidig bruk av Sydspissen - Strandvegen 166
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Forslag til fremtidig
fremtidig bruk
bruk av Sydspissen,
Sydspissen, Strandvegen
Strandvegen 166, tas til orientering.
Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Magne
Magne Nicolaisen
Direktør for helse og omsorg
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Hva saken gjelder
Framtidig bruk av Strandvegen
Strandvegen 166 -– Sydspissen
Sydspissen

Saksutredning
Saksutredning
Formannskapet vedtok den 29.06.2021 i sak 111/21 ä
å kjøpe Permsenteret -– 119/1252,
Strandvegen 166, 9006 Tromsø. Målet med kjøpet var å sikre nåværende og fremtidige behov
innenfor
avdeling for
og omsorg
omsorg og
og andre
andre kommunale
kommunale tjenester.
innenfor avdeling
for helse
helse og
tjenester.
Avdelingsdirektør i helse og omsorg satte ned en arbeidsgruppe 27.09.2021 for å utrede bruken
av
av eiendommen. Arbeidsgruppen har
har utarbeidet
utarbeidet forslag
forslag til
til framtidig
framtidig bruk
bruk som
som er beskrevet
beskrevet i
vedlegg
til saken.
saken.
vedlegg til
Målet er at Sydspissen permsenter skal utvikles til et framtidsrettet senter for helsefremming og
forebygging.
forebygging. Tilbudet
Tilbudet skal støtte
støtte den enkelte i håndtering
håndtering av egen situasjon og kunne
kunne leve så
godt
godt som mulig med egen sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller ved
ved risiko for
for å
å utvikle
sykdom. Senteret skal ikke bare være et sted der man mottar et tilbud, men også for frivillighet,
aktivitet
og deltakelse.
deltakelse.
aktivitet og
Sydspissen skal være et senter for helsefremmende aktiviteter, hvor kommunen og innbyggerne
sammen legger til rette for
for mestring og selvstendighet. Senteret
Senteret skal bygge
bygge kompetanse og
og
kunnskap
for å
utvikle framtidens
uavhengig av
av hvem
som ii dag
kunnskap for
å utvikle
framtidens helsetjenester,
helsetjenester, uavhengig
hvem som
dag gir
gir
tjenestetilbudet i Tromsø kommune.

A
styrke frivillighetsfrivillighets- og
og likemannsarbeidet
er viktig
viktig for
kommune, og
og bruk
bruk av
av
Å styrke
likemannsarbeidet er
for Tromsø
Tromsø kommune,
Sydspissen kan være en katalysator for dette arbeidet. Samarbeid mellom frivillighet og offentlig
sektor er et
et område som har stort utviklingspotensial ii kommunen.
kommunen. Frivillig arbeid er en
en viktig
kjerneverdi
vårt arbeid,
og for
må hele
sivilsamfunnet tas
tas
kjerneverdi ii vårt
arbeid, og
for å
å løse
løse fremtidens
fremtidens velferdsutfordringer
velferdsutfordringer må
hele sivilsamfunnet
i bruk. Sydspissen vil være en brekkstang for å styrke dette samarbeidet, og det er viktig at
bygget blir tilgjengelig for frivilligheten.
Lokalene
og omgivelsene
omgivelsene gir
mulighet for
ulike kulturaktiviteter.
kulturaktiviteter. Videre
Videre ønsker
ønsker arbeidsgruppen
arbeidsgruppen
Lokalene og
gir mulighet
for ulike
at kantine og kjøkken beholdes. Kjøkkenet er overtatt fult utrustet slik at videre drift skulle kunne
la seg gjennomføre. Det er ønskelig med kafedrift som vil være åpen for publikum som en
bydelskafe.
bydelskafe. På den måten
måten kan
kan senteret få
få en naturlig plass
plass i nabolaget
nabolaget og bli
bli en viktig
møteplass både for de som bruker Strandvegen 166 og for de som bruker området til
tur/rekreasjon.
Se vedlegg for et helhetlig sammendrag tjenestetilbudet.

Konklusjon
Kommunedirektøren
forslaget til
til fremtidig
fremtidig bruk
frem til
til orientering.
Kommunedirektøren legger
legger forslaget
bruk frem
orientering.

Vedtakskompetanse
Helse- og velferdsutvalget

Vedlegg
Vedlegg_Sydspissen
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