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Yttrande över motion från Fanny Johansson (S) med
flera om att öka föreningarnas tillgång till
idrottshallar i Lunds kommun
Sammanfattning
En motion för yttrande har inkommit från Fanny Johansson (S) med
flera gällande att öka föreningarnas tillgång till idrottshallar i Lunds
kommun.
Motionen lyfter fram den lång- samt kortsiktiga problematiken i
fråga om föreningars tillgångar till idrottshallar i Lunds kommun.
Den långsiktiga lösningen skulle vara att fortsätta investera i
anläggningar och infrastrukturen för idrotten medan den kortsiktiga
lösningen skulle vara att se över hyresförhållandena i
idrottslokalerna.
Den kortsiktiga lösningen enligt motionen skulle vara att kultur- och
fritidsnämnden tar över hyreskontrakten för idrottshallarna som
barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden idag har med
servicenämnden. Detta skulle enligt motionen skapa en tydlighet,
rättvis och samlad väg för föreningslivet gällande bokning av
idrottslokaler. Det skulle även innebära att ej nyttjande tider på
dagtid kunde tillgängliggöras för föreningar eller andra aktörer,
såklart under förutsättning att behovet för skolans undervisning
säkrats.
Motionen föreslår därför att uppdra åt servicenämnden och kulturoch fritidsnämnden att i samråd med barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden, förändra avtalen och ansvaret för
idrottshallarna så att kultur- och fritidsnämnden blir
förstahandshyresgäst hos servicenämnden.
Motionen föreslår även att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i
samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden,
arbeta fram en modell där skolorna fortsatt garanteras halltider
utifrån deras undervisningsbehov.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till de föreslagna
åtgärderna i motionen utifrån ett förenings- och
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medborgarperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen saknar dock
personella resurser att administrera och hantera samtliga
idrottslokaler i Lunds kommun.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 september
2020 (denna skrivelse)
Motion från Fanny Johansson (S) med flera om att öka föreningarnas
tillgång till idrottshallar i Lunds kommun

Barnets bästa
Beslutet påverkar barn och unga, då tillgängliga lokaler ger ökade
upplevelsemöjligheter för barn och unga.

Ärendet
En motion för yttrande har inkommit från Fanny Johansson (S) med
flera gällande att öka föreningarnas tillgång till idrottshallar i Lunds
kommun.
Motionen lyfter fram den lång- samt kortsiktiga problematiken. Den
långsiktiga lösningen skulle vara att fortsätta investera i
anläggningar och infrastrukturen för idrotten medan den kortsiktiga
lösningen skulle vara att se över hyresförhållanden i
idrottslokalerna.
Den kortsiktiga lösningen enligt motionen skulle vara att kultur- och
fritidsnämnden tar över hyreskontrakten för idrottshallarna som
idag barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden har med
servicenämnden. Detta skulle enligt motionen skapa en tydlighet,
rättvis och samlad väg för föreningslivet gällande bokning av
idrottslokaler. Det skulle även innebära att ej nyttjande tider på
dagtid skulle tillgängliggöras för föreningar eller andra aktörer
såvida man kan säkra behovet för skolans undervisningsbehov.
Kultur- och fritidsnämnden får genom ovanstående förslag ett samlat
grepp och kan således vara idrottsföreningarnas samlade väg in till
kommunen gällande halltider. Vidare menar motionen att det
dessutom skulle minska administrationen och professionalisera
hanteringen ytterligare jämfört med hur det ser ut idag.
Motionen föreslår därför att uppdra åt servicenämnden och kulturoch fritidsnämnden att i samråd med barn- och skolnämnden och
utbildningsnämnden, förändra avtalen och ansvaret för
idrottshallarna så att kultur- och fritidsnämnden blir
förstahandshyresgäst hos servicenämnden.
Motionen föreslår även att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att i
samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden,
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arbeta fram en modell där skolorna fortsatt garanteras halltider
utifrån deras undervisningsbehov.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till de föreslagna
åtgärderna i motionen utifrån ett förenings- och
medborgarperspektiv.
För att kultur- och fritidsförvaltningen ska ha möjlighet att hantera
samtliga lokaler behövs dock fler personella resurser för att kunna
erbjuda den service som efterfrågas.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommentarer och yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar idag för samtliga bokningar
efter skolans slut samt helger i de kommunalägda idrottshallarna,
gymnastiksalarna och fotbollsplanerna. Detta motsvarar cirka 23
fullstora idrottshallar, 23 gymnastiksalar, 30 11-manna
fotbollsplaner och 10 7-manna fotbollsplaner. Av dessa anläggningar
ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för skötsel och drift av
samtliga fotbollsplaner och är första hands hyrestagare i totalt 8
fullstora idrottshallar samt 1 gymnastiksal.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att fördela säsongs,
match och arrangemangstider utifrån kultur- och fritidsnämndens
beslutade fördelningsprinciper.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett antal år sett ett utökat
önskemål om fler halltider av föreningslivet, varför motionens
intention om långsiktig planering av idrottslokaler mottages positivt.
Kultur- och fritidsförvaltningen behöver även se över de befintliga
fördelningsprinciperna för att på ett tydligare sätt precisera antal
timmar varje förening ska tilldelas utifrån olika parametrar. Ett
sådant arbete behöver naturligtvis ske i dialog med föreningslivet.
Kultur- och fritidsförvaltningen och verksamhetsområde Idrott har
idag en 75% tjänst som bokningsadministratör som hanterar
tidigare nämnda objekt, uppdraget utifrån fördelningsprinciper och
dagliga inkomna bokningsförfrågningar, avbokningar och övriga
frågor som rör anläggningarna.
Frågor rörande nycklar/elektroniska taggar till idrottslokaler sköts
framförallt idag av administratörer och vaktmästare ute på
respektive skolor. Detta gäller även administration av passersystem
på de anläggningar detta finns idag. Det är svårt att bedöma hur
mycket arbetstid som respektive skola lägger för att hantera dessa
uppgifter. Men man kan utgå från att den samlade tiden för samtliga
objekt som skolan hanterar är stor.
Kultur- och fritidsförvaltningen delar motionens intentioner om att
skapa en väg in för föreningslivet men även för andra aktörer och
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medborgare i Lunds kommun. Det är idag omständligt att boka
idrottslokaler, hämta nycklar eller tagg då flera förvaltningar är
involverade i samma lokal. Det är tidskrävande för den ideella
sektorn och ger en mindre bra service.

Digital utveckling
En viktig del för framtiden är att utveckla den digitala plattformen
för bokning av idrottsanläggningar i Lunds kommun. För detta krävs
kunskap och tid. Flera av de nya idrottsanläggningarna är idag
utrustade med digitalt passersystem. Dessa nyttjas idag begränsat
och det är system som kultur- och fritidsförvaltningen inte har
tillgång till. Dessutom har Lunds kommun flertalet olika leverantörer
av digitala passersystem varav kunskap krävs om de olika systemen.
En konvertering till ett gemensamt system, som även tydliggörs vid
framtida upphandlingar av anläggningar, hade förenklat för flera
parter. Att som förvaltning arbeta i ett flertal olika passersystem gör
inte arbetet enklare.
Genom befintligt eller nytt bokningssystem kan kopplingar göras
med aktuellt digitallt passersystem för att förenkla för kunden och
skapa säkrare anläggningar med bättre kontroll. Det möjliggör även
att kunden på ett enklare sätt kan boka lediga tider i kommunens
idrottslokaler och anläggningar digitalt vilket leder till
effektiviseringar för kommunen och en bättre service. Det finns även
alla möjligheter att mögligöra lediga tider under dagen genom att
implementera skolans schema i den digitala bokningen.
Utöver de nya anläggningarna är dock anläggningsbeståndet av äldre
karaktär och saknar digitalt passersystem. Här anser kultur- och
fritidsförvaltningen att investeringar krävs och som tidigare nämnt
bör man arbeta för ett gemensamt digitalt passersystem.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i motionen från Fanny
Johansson (S) m.fl.. Det är idag omständligt att hyra en
idrottsanläggning i Lunds kommun och en förening eller kund
behöver kontakta flera förvaltningar för att kunna få tillgång till den
bokade anläggningen.
Utifrån kultur- och fritidsförvaltningens nuvarande personella
resurser är det dock inte möjligt att hantera samtliga delar som
föreslås. För att kunna hantera idrottslokalerna i enlighet med
motionen krävs utökade resurser för kultur- och fritidsförvaltningen.
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat yttrande avseende motion från Fanny
Johansson (S) med flera om att öka föreningarnas tillgång till
idrottshallar i Lunds kommun

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Jari Kajanne
idrotts- och fritidschef

