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Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka
föreningarnas tillgång till våra idrottshallar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett samordnat
system för bokning och uthyrning av kommunens idrotts- och
fritidslokaler i samråd med berörda nämnder samt

att

anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Fanny Johansson (S) m.fl. har 2020-03-06 inkommit med motionen
Öka föreningarnas tillgång till våra idrottshallar till
kommunfullmäktige. Motionen innehåller förslag om att ge
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i
samråd med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden,
förändra avtalen och ansvaret för idrottshallarna så att kultur- och
fritidsnämnden blir förstahandshyresgäst hos servicenämnden, samt
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.
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att öka föreningarnas tillgång till idrottshallar i Lunds
kommun
Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. Öka föreningarnas
tillgång till våra idrottshallar, 2020-03-06

Ärendet
Bakgrund
Fanny Johansson (S) m.fl. yrkar i en motion att fullmäktige ska
besluta att uppdra åt servicenämnden och kultur- och
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, samt 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.

Beredning
Ärendet har remitterats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden
och har därefter beretts av kommunkontoret.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden redogör i sitt yttrande för att frågor
rörande nycklar/elektroniska taggar till idrottslokaler samt
administration av passersystem idag sköts av framförallt
administratörer och vaktmästare ute på respektive skolor. Även om
det är svårbedömt hur mycket arbetstid som respektive skola lägger
för att hantera dessa uppgifter kan man utgå från att den samlade
tiden är stor.
Nämnden menar att en viktig del för framtiden är att utveckla den
digitala plattformen för bokning av idrottsanläggningar. Flera av
kommunens nya idrottsanläggningar är idag utrustade med digitalt
passersystem. Dessa nyttjas idag begränsat och det är system som
kultur- och fritidsförvaltningen inte har tillgång till. Lunds kommun
har dessutom flertalet olika leverantörer av digitala passersystem
varav kunskap krävs om de olika systemen. Utöver de nya
anläggningarna är dock anläggningsbeståndet av äldre karaktär och
saknar digitalt passersystem. Kultur- och fritidsnämnden anser att
investeringar krävs och att man bör arbeta för en konvertering till
ett gemensamt digitalt system, som även tydliggörs vid framtida
upphandlingar av anläggningar. Detta hade förenklat för flera parter.
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Kultur- och fritidsförvaltningen saknar personella resurser att
administrera och hantera samtliga idrottslokaler i Lunds kommun
och kunna erbjuda den service som efterfrågas.¨

Föredragning
Det ligger stora värden i kommunala lokaler och det är därför av vikt
att de används effektivt och att administrationen är enkel för
föreningar som använder lokalerna. Idag finns det flera olika system
för administrationen vid uthyrning av idrottshallar. Med nuvarande
system och den differentierade hanteringen går effektiviteten om
miste även om kultur- och fritidsnämnden ensam skulle hantera
administrationen. Därför krävs en samordning av hanteringen och
berörda nämnder bör utarbeta enklare rutiner för att öka
föreningarnas möjligheter att nyttja befintliga idrottsanläggningar.
Ett samordnat system för bokning och uthyrning av idrottslokaler
skulle öka effektiviteten och utnyttjandegraden för föreningslivet.
Frågan bör utredas av kommunstyrelsen i samråd med berörda
nämnder.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
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