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Sammanfattning
Lars V Andersson (C) har 20-08-27 skrivit en motion om att uppföra
en idrottshall på tomt i direkt anslutning till den nya Hedda
Andersson/Svane-skolan. KSAU har 21-11-22 remitterat ärendet till
BSN respektive UN, för att besvaras till Kommunkontoret senast
22-02-28.
Utbildningsnämndens enheter behöver idrottshallar på kort
gångavstånd från skolan där eleven går. Även andra faktorer som
ändamålsenliga lokaler är avgörande vid val av placering ny
idrottshall. För en god måluppfyllelse i undervisningen behöver
därför säkerställas att hänsyn tas till alla behov kopplade till
idrottsundervisningen, då beslut fattas om lokalisering av ny
permanent idrottshall.
Beslutade temporära idrottshallar på Bollhusets parkering löser
Hedda Anderssongymnasiets behov på kort sikt. En långsiktig plan
för permanenta idrottslokaler är angelägen att få till så snart som
möjligt, då kapaciteten i högsta grad behövs.

Underlag för beslutet







Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse; Remiss Motion
från Lars V Andersson (C) angående idrottshall (denna
skrivelse); 2022-02-01 dnr UN2021/1325
Bilaga 1 Motion från Lars V Andersson (C) angående
idrottshall
Bilaga 2 Protokollsutdrag KSAU ber 2021-11-22 §313 Motion
från Lars V Andersson (C) angående idrottshall
Bilaga 3 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-02
Motion från Lars V Andersson (C) angående idrottshall
Bilaga 4.1-2 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-29 §
296 Strategisk lokalförsörjningsplan 2021–2030, inklusive
reservation (V)
Bilaga 5.1-6 ”Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-29
§ 335 Temporära idrottshallar för skolidrottens behov,
inklusive röstförklaringar (V, C och L) och reservationer (SD
och S)

Ärendet
Bakgrund
Då beslut fattades om att bygga Hedda Anderssongymnasiet,
bestämdes inte vilka idrottshallar som skulle användas för eleverna
på den nya skolan. Mot bakgrund av det har Lars V Andersson (C)
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20-08-27 skrivit en motion om att uppföra en idrottshall på tomt i
direkt anslutning till nya skolan.
Då motionen behandlades i KSAU 21-11-22 beslutades att remittera
ärendet till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. Svar
ska skickas till Kommunkontoret senast 22-02-28.

Föredragning
Hedda Anderssongymnasiet är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår
och växer stadigt. Fram till nu har elevernas idrottslektioner framför
allt förlagts till Högevallsanläggningen och schemalagts där det
funnits luckor i övriga skolors idrottsschema. Det har fungerat fram
till detta läsår.
Från HT22 löses bristen på idrottshall för Hedda Anderssongymnasiet genom de temporära idrottshallar som ska uppföras på
Bollhusets parkering. Det kommer fungera som tillfällig lösning de
närmaste åren.
För såväl elever som skola är närheten till idrottshallar av största
betydelse. För eleverna är det viktigt med närhet för att de enkelt ska
kunna transportera sig mellan skola och idrottshall, en missad buss
ska inte vara orsak till en missad lektion och de ska lätt kunna
komma tillbaka till skolan för att hämta/lämna saker. För skolan är
närhet viktig för att redan komplicerad schemaläggning ska fungera
och för att transporter mellan idrottshall och skola för såväl lärare
som elever behöver underlättas, så berörda inte missar
lektioner/möten/aktiviteter/samvaro på skolan, pga att avståndet
mellan enheterna är för långt.
Det är inte avgörande att idrottshallar ligger i direkt anslutning till
skolan, ett kortare promenadavstånd, för Heddas del t. ex. till
Bollhuset eller annan närliggande tomt, kan också fungera bra.
För skolans verksamhet är det viktigt att val av placering för nya
idrottshallar inte begränsar att den färdiga byggnaden blir
ändamålsenlig, inte bara avseende själva hallen utan även när det
gäller omklädningsrum, förråd, personalutrymme, teorisal mm. För
eleverna är det viktigt att omklädningsrum känns trygga och fräscha
samt att lärmiljön är inspirerande och säker. Således är det flera
faktorer som är viktiga att beakta vid val av placering för permanent
idrottshall; avstånd till skola, tillräcklig storlek på hallarna,
utformning av lärmiljön samt förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Det finns ett påtagligt behov av nya idrottslokaler för
utbildningsnämndens enheter och en långsiktig plan för permanenta
lösningar är angelägen att få till så snart som möjligt, då tillräcklig
kapacitet för närvarande i högsta grad saknas.
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Beredning
Ärendet har beretts i samråd med rektorer och chefer på
utbildningsförvaltningen.

Barnets bästa
För verksamheten tillräckliga och ändamålsanpassade idrottslokaler
med tillgängliga placeringar på kort gångavstånd från skolan är
avgörande för en kvalitativ idrottsundervisning för våra elever. I
detta yttrande har vi lyft varför detta är viktigt för eleverna.

Ekonomiska konsekvenser
Detta yttrande innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Ingrid Franz
Ekonomichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
För kännedom:

