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§ 97 Yttrande över motion från Fanny Johansson (S)
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Dnr KU 2020/0104

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande avseende 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.
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Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till de föreslagna
åtgärderna i motionen utifrån ett förenings- och
medborgarperspektiv. Kultur- och fritidsförvaltningen saknar dock
personella resurser att administrera och hantera samtliga
idrottslokaler i Lunds kommun.

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till
yttrande.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det föreligger ett yrkande från Sebastian
Jaktling (S) om att bifalla förvaltningens förslag till yttrande över
Fanny Johanssson (S) med flera om att öka föreningars tillgång till
idrottshallar i Lunds kommun. Ordföranden ställer proposition på
ovanstående yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
detsamma.
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