Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2021-11-02

1 (3)
Diarienummer

KS 2020/0678
Johanna Carlsson
Handläggare

Motion från Lars V Andersson (C) angående
idrottshall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anse motionen vara besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut den 29 september 2021, § 296
respektive § 335.

Sammanfattning
Lars V Andersson (C) har den 28 augusti 2020 inkommit med en
motion vari föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att en
idrottshall uppförs omedelbart öster om det kommande Hedda
Anderssongymnasiet, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att
omedelbart starta arbetet med att ta fram de handlingar som behövs
för att idrottshallen ska kunna uppföras utan tidsutdräkt.
Kommunstyrelsen fattade den 29 september beslut om placering av
såväl temporära som permanenta idrottshallar för Hedda
Anderssongymnasiets behov. Kommunkontoret föreslår att
motionen anses besvarad med hänvisning till dessa beslut.
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Ärendet
Bakgrund
Lars V Andersson (C) har den 28 augusti 2020 inkommit med en
motion som beskriver behovet av idrottslokaler för Hedda
Anderssongymnasiet.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta:
att en idrottshall uppförs omedelbart öster om det kommande Hedda
Anderssongymnasiet samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att omedelbart starta arbetet
med att ta fram de handlingar som behövs för att idrottshallen ska
kunna uppföras utan tidsutdräkt.

Föredragning
Motionen inkom parallellt med framtagande av strategisk
lokalförsörjningsplan 2021–2030. Eftersom behovet av
idrottslokaler hanterades inom ramarna för denna process har
beslut om motionen avvaktat beslut om strategisk
lokalförsörjningsplan.
Planeringen för Hedda Andersson gymnasiet omfattar inte lokaler
för idrott utan bygger på att behovet av idrottslokaler ska
tillgodoses.
En placering av idrottshallar på Svaneskolans och Hedda
Anderssongymnasiets tomt skulle innebära att friytan per elev blir
otillräcklig. Tomten har därmed inte plats för en idrottshall.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 29 september 2021 §335 om
att temporära idrottshallar för Hedda Anderssongymnasiets behov
ska uppföras på Bollhusets parkering. Kommunstyrelsen tog vid
samma sammanträde beslut om Strategisk lokalförsörjningsplan
2021–2030 § 296 som anger att Bollhuset och Arenaområdet i första
hand ska utredas för placering av permanenta idrottshallar för
Hedda Anderssongymnasiets behov. Kommunkontoret föreslår att
motionen anses vara besvarad med hänvisning till dessa beslut.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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