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Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka föreningarnas tillgång till
våra idrottshallar
Trycket från idrottsföreningarna att få ökad tillgång till kommunens idrottshallar är stort. Den
långsiktiga lösning på detta är givetvis att ha en medveten planering som tillskapar fler nya
idrottshallar som möter föreningslivets krav. Men det finns även lösningar som kortsiktigt kan
öka föreningarnas tillgång till idrottshallarna. Det är det denna motion syftar till.
Genom ett ändrat och samlat huvudmannaskap för idrottshallarna, där kultur- och
fritidsnämnden blir förstahandshyresgäst hos servicenämnden, är en sådan lösning. Detta då
kommunens skolor enkom skulle boka de tider som de de facto använder, vilket inte är fallet
idag. Detta skulle, utöver tillskapa fler ledig halltider, dessutom skapa en ekonomisk rationalitet
då skolorna bara behöver betala för tider då de faktiskt är i idrottshallen. Då kan dessa pengar
läggas på annat som till exempel läromedel, istället för hyra för en tom idrottshall. Det tycker
vi socialdemokrater är en positiv bieffekt av vårt förslag. Att föreningarna dessutom får en part
att vända sig till istället för att ha kontakt med enskilda skolor skapar dessutom en önskad
samordning och tydlighet både inom kommunen men framförallt gentemot föreningslivet.
Det är bra att Lundakvintetten också inser att den ordning vi har idag varken är kostnadseffektiv
för kommunen eller tydlig gentemot föreningarna. Men att begrava detta i en ny utredning hos
kommunstyrelsen är varken önskvärt eller nödvändigt. Det som krävs är inte fler utredningar,
utan att vi går från ord till handling. Det som behövs är fler halltider för föreningslivet och för
att det ska vara möjligt måste de tre berörda nämnderna utarbeta ett system för hur skolan
garanteras tillräckligt med halltid för att bedriva sin idrottsundervisning.
Från Socialdemokraternas sida är vi dessutom frågande till vilken roll kommunstyrelsen spelar
i uthyrningen av våra idrotts- och fritidslokaler. Varken kompetens kring uthyrning av de eller
vilket låssystem dessa ska ha finns hos kommunstyrelsen. Uthyrningen av idrotts- och
fritidslokaler är en fråga för kultur- och fritidsnämnden och frågorna om vika låssystem som
ska användas är i huvudsak en fråga för servicenämnden. Kommunstyrelsen torde rimligtvis ha
andra saker att göra än att ta över frågor från nämnderna.
Socialdemokraterna reserverar sig till följd därav mot kommunstyrelsens beslut till förmån för
våra egna yrkanden.
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