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Sammanfattning

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till grundskolenämnden och
fritidsnämnden att ta fram en modell för fördelning och användande av framtida sporthallar och
gymnastiksalar.
Grundskole- och fritidsnämnden har till följd därav antagit ”Modell för fördelning och
användande av sporthallar och gymnastikhallar” och återrapporterar till kommunfullmäktige
genom detta ärende. Den nya modellen innehåller rutiner kring samordning mellan
förvaltningarna i planeringsprocessen, samverkan i beställningsprocessen, användandet av hallar
samt fördelning av nyttjandetiderna och kostnaderna i driftsfasen.
I rapporten ingår också ett förslag om att utreda förändring av primärhyresgästansvaret för alla
hallar till fritidsnämnden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner fritidsnämndens och grundskolenämndens rapportering.
2. Kommunfullmäktige ger grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden utreda förutsättningarna
för hur primärhyresgästansvaret för alla idrottshallar kan överföras till fritidsnämnden och
rapportera till kommunfullmäktige senast den 31 december 2020.
Beslutsunderlag
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Grundskolenämnden beslut 181024 §147
Rapport från fritidsnämnden - Modell för fördelning och användande av sporthallar och
gymnastikhallar
Tjänsteskrivelse fritidsnämnden
Fritidsnämnden beslut 181025 §121
Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar grundskolenämnden
Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Modell för fördelning och användande av sporthallar och
gymnastikhallar
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-07
Kommunstyrelsen 2019-11-13
Kommunfullmäktige 2019-12-19
Beslutet skickas till

Grundskolenämnden
Fritidsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Servicenämnden
Ärendet

I budgeten för 2017 gav kommunfullmäktige, under målområde 7 En aktiv och kreativ stad, ett
uppdrag till grundskolenämnden och fritidsnämnden att ta fram en modell för fördelning och
användande av framtida sporthallar och gymnastiksalar.
Grundskole- och fritidsnämnden har antagit ”Modell för fördelning och användande av
sporthallar och gymnastikhallar” och återrapporterar till kommunfullmäktige genom detta
ärende.
Uppdragets genomförande
Utgångspunkterna för nämndernas arbete i framtagning av ny modell för fördelning och
användande av sporthallar och gymnastikhallar har varit de redan befintliga gemensamma
processerna, samverkansarenorna och tidigare överenskommelser.
Under 2015 utredde grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen gemensamt hur
nyttjandegraden för gymnastikhallar och sporthallar såg ut. Utredningen resulterade i en
överenskommelse kring användning av befintliga idrottslokaler vilket innebar att
fritidsförvaltningen övertog ansvaret som primärhyresgäst för idrottslokaler klassificerade som
sporthallar.
I samband med utredningen inför överenskommelsen 2015 togs också fram en
ansvarsfördelning för vissa kostnader vid lokalnyttjandet samt en gränsdragningslista vid delat
ansvar mellan förvaltningarna. Resultaten av denna tidigare kartläggning ligger till grund för den
nya modellen.
Modellen
Modellen för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar beskriver hur en
beställning av ny grundskola med tillhörande lokal för idrott och hälsa eller enskild idrottshall
alltid skall föregås av fördjupade diskussioner mellan fritidsnämnden, grundskolenämnden och i
förekommande fall med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Denna samverkan ska ske
årligen i samband med framtagande av lokalförsörjningsplanen. Förvaltningarna ska vara överens
om typen av idrottslokal innan inlämning av beställning.
I modellen ingår fördelning av nyttjandetiderna för gymnastiksalar och sporthallar. Fördelningen
av hyres- och driftskostnaderna baseras på nyttjandetiderna.
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En särskild ekonomisk överenskommelse har upprättats mellan fritidsnämnden och
grundskolenämnden och vid något fall även med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
idrottshallar färdigställda under perioden 2016–2017, det vill säga för perioden mellan
utredningen som genomfördes 2015 och nu antagen modell. Det har dessutom upprättats en
särskild överenskommelse gällande Hästhagens sporthall. I övrigt sker det ekonomiska
regleringarna mellan förvaltningarna löpande enligt den fastställda modellen.
Utvecklingsområde
Rapporten innehåller också ett förslag om hur en ökad nyttjandegrad och effektivisering kan
uppnås. Fritidsförvaltningen bedöms ha större kunskap om driften av idrottshallar och bättre
kännedom om föreningslivets och omvärldens behov av anläggningar för idrott och evenemang
jämfört med skolförvaltningarna. I rapporten föreslås att fritidsnämnden, grundskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram
förslag om hur primärhyresgästansvaret för alla idrottshallar kan överföras till fritidsnämnden.
Stadskontorets synpunkter

Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna fritidsnämndens och
grundskolenämndens rapportering och överlämna den till kommunfullmäktige.
Stadskontoret bedömer också att den målsättning som beskrivs i rapporten och som föreslås
utredas vidare, där fritidsnämnden skulle få ett framtida primärhyresgästansvar för kommunens
samtliga idrottshallar (såväl sporthallar som gymnastikhallar), skulle vara positivt för kommunen.
Att samla samtliga idrottslokaler under en nämnd skulle renodla kompetensen kring såväl
effektivt nyttjande av lokalerna som skötsel av desamma. Fritidsnämnden skulle ha större
möjligheter att erbjuda idrottslokaler till stadens föreningsliv och därigenom fullgöra sitt uppdrag
med bättre förutsättningar. Grundskolenämnden skulle hyra idrottslokaler enbart till den
begränsade del av dagen som skolverksamheten pågår och därmed fullgöra skoluppdraget med
effektivare resursanvändning. Att renodla hyresgästansvaret vad gäller stadens idrottslokaler
borde således kunna innebära såväl effektivare nyttjande av lokalerna i fråga som en mer
kvalitativ skötsel genom möjlighet till specialistkompetens.
Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige ger grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med servicenämnden
utreda förutsättningarna för hur primärhyresgästansvaret för alla idrottshallar (såväl sporthallar
som gymnastikhallar) kan överföras till fritidsnämnden. Nämnderna föreslås rapportera till
kommunfullmäktige senast den 31 december 2020.
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