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Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
–

3 miljoner kronor avsätts för att iordningställa nya lokaler till Café
Bonza.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–

Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Café Bonza är en verksamhet som för ungdomar från 16 år som idag har sin
hemvist i hus C i Kvarnhjulsområdet. Lokalerna delas med föreningslivet vilket
gör att man har svårt vara flexibel med aktiviteter och öppettider. Under flera år
har Café Bonza påtalat att man är trångbodda och har svårt att utveckla
verksamheten i de nuvarande lokalerna. Förvaltningen har utrett möjligheten att
flytta Café Bonza till mer centrumnära lokaler och presenterar ett
kostnadsberäknat förslag till ny lokal.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att 3 miljoner kronor avsätts för att
iordningställa nya lokaler till Café Bonza. Investeringen och flytten kommer att
innebära ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade hyres- och driftkostnader.
Därför kommer förvaltningen på sikt även föreslå att kultur- och
fritidsnämndens budgetram utökas för att täcka de ökade kapitaltjänstkostnader
samt ökade hyres- och driftkostnader som flytten innebär.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår även att kultur- och fritidsnämnden
noterar uppdragsredovisningen.

Ordförandeutlåtande
En växande kommun behöver investera i lokaler för ungdomar och
föreningsliv. En upprustning av den del av gamla matsalen i Forellen som idag
står kvar kan med fördel användas av bland annat Bonza ungdomskafe och
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filmföreningen på kvällstid. Dagtid kan det användas som en träffpunkt för
kommunmedborgare via andra förvaltningars verksamhet. En annan fördel att
flytta Bonza ungdomskafe till denna byggnad är att det frigörs tid i Kvarnhjulet
för andra föreningar att bedriva sin verksamhet. Tillsammans för Tyresö
kommer inte uppdatera investeringsprogrammet i sin helhet för 2019 utan det
kommer göras inför budgeten 2020 men jag har bett förvaltningen ta fram ett
förslag till investering så vi kan genomföra det under 2019. Jag vill även
poängtera att med investeringarna tillkommer en kapital och driftskostnad som
förvaltningen kan beräkna först när nämnden beslutat vad vi ska investera i.
Dessa kostnader behöver tillföras de olika förvaltningarnas som kommer ha
verksamhet i den nya lokalen.
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