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Det borgerliga minoritetsstyret har inlett sin sejour vid ordförandeklubborna med att försaka ett
halvår i arbetet med att få en fullt utrustad hall dedikerad för gymnastik på plats. Istället för att
under hösten besvara servicenämndens frågor om förtydligande valde de istället att delvis starta
om hela processen. När vi socialdemokrater tog initiativ till en fullt utrustad hall dedikerad för
gymnastik hade inte minst LUGI gymnastik redan då kämpat länge för att en sådan hall skulle
byggas. Efter fullmäktiges beslut i augusti var vi därför tillsammans med
gymnastikföreningarna oerhört glada åt att denna satsning äntligen var beslutad om. Det är en
viktig satsning på idrotten generellt, men en ännu viktigare satsning för ett mer jämställt
idrottande. Därför är det i grunden djupt beklagligt att ärendet förhalats av det borgerliga
minoritetsstyret. Inte minst eftersom att alla partier i styret förutom Liberalerna röstade för vårt
förslag i augusti.
I kommunstyrelsens arbetsutskott när lokaler för gymnastiken diskuterades i december 2018
föreslog vi socialdemokrater att utredningen om ny placering av den nämnda lokalen för
gymnastik skulle kompletteras med ett uppdrag om att uppdra åt kommunkontoret att till KSAU
redovisa kostnader för ett alternativ 2 som inte omöjliggör för alternativ 3 i enlighet med
fullmäktiges beslut samt det ursprungliga alternativet innehållande en 3,5 positions och en 2
positions hall som tillgodoser behovet för skolidrotten och gymnastiken. Detta stöttades av
samtliga partier i KSAU. På vårt initiativ sattes ett slutdatum för den samlade utredningen,
vilket var under januari. Ännu har vi inte fått återrapporterat den del av uppdraget som vi
föreslog.
Eftersom att vi inte vill bidra till en ytterligare försening har vi valt att gå på linjen att hallen
ska byggas i Södra Råbylund. Däremot tycker vi socialdemokrater inte att förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott är tillräckligt bra och därför förordar vi att en rad justeringar
görs.
Det handlar först och främst att stå fast vid den politiska inriktning vi slog ann under föregående
mandatperiod om att bygga fullstora (eller så kallade två positionshallar) när nya idrottshallar
byggs. Det är det som är långsiktigt mest gynnsamt för idrotten och i en stadsdel som Södra
Råbylund kommer behovet av tillgång till idrottshallar att vara stort. Däremot delar vi den
problembild som bland annat LUGI gymnastik framfört att de är rädda att de ska bli ”utbokade”
om det är en stor hall som byggs. Detta problem löser vi inte genom att bygga mindre
idrottshallar, utan det löser vi genom politisk vilja. Därför borde kultur- och fritidsnämnden få
ett uppdrag om att säkra tid i en ny idrotts hall åt gymnastikföreningarna. Vi socialdemokrater
vill också möta det stora behovet av att övernattningsanpassa skollokaler. Eftersom Södra
Råbylund nu blir en naturlig plats för gymnastiken och idrotten anser vi att det borde avsättas
särskilda medel för att övernattningsanpassa skolan på Södra Råbylund. För en i sammanhanget
lång kostnad skulle vi här kunna möjliggöra lägerverksamhet för idrottsföreningar och andra
organisationer. Något som i stort sett saknas i Lunds kommun. För oss socialdemokrater var
detta en viktig satsning i den budget som vi presenterade och vi avser att återkomma med förslag
på en motsvarande satsning i någon av tätorterna utanför staden.
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Vi socialdemokrater förordar också att hur den vidare processen kring framtagningen av dels
lokaler för gymnastiken, men också utredningen kring skolidrottens behov och arenaområdets
framtid tydliggörs. För det förstnämnda tycker vi socialdemokrater det borde vara en
självklarhet att involvera LUGI gymnastik tydligt i processen. Detta för att nyttja deras
kompetens men också för att korta ner processen så mycket som möjligt. Vad gäller utredning
kring skolidrottsbehovet för Hedda Anderssongymnasiet och Parkskolan är vi av den bestämda
åsikten att detta måste ske mycket skyndsamt. Vi menar också att arbetet med arenaområdets
framtid behöver tydliggöras.
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget
yrkande.
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