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Revidering av reglemente för berörda
nämnder med anledning av översyn av
ansvar för idrottslokaler
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade den 13 september 2017, § 161,
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över ansvarsfördelningen
för idrottslokaler och återkomma till arbetsutskottet i december 2017, samt
att inkomna motioner som berör frågan om ansvar för idrottslokaler ska
beaktas i utredningen. Beslutet grundar sig på en motion ”Motion 2015 –
Renodla ansvaret för idrottslokaler”, KS 2015/245, i vilken motionären
föreslår att överföra idrottslokalerna i sin helhet till fritidsnämnden.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-12-20 redogör Mats Linderholm och
Louise Schepp, serviceförvaltningen för ärendet så här långt. Bland annat
redogjordes för att en inventering av idrottshallarna och dess utrustning
pågår samt att framtagande av rutiner för lokal och anläggningsbokning var
under framtagande. Sedan tidigare har räddningstjänsten tagit fram
instruktioner för tillfällig övernattning i lektionssalar, fritidshem,
idrottshallar och liknande lokaler. Utifrån muntlig redovisning beslutade
arbetsutskottet att ärendet skulle återkomma till kommunstyrelsen
arbetsutskott den 4 april.

Beredning
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Inventeringen av utrustning och idrottslokaler pågår fortfarande och beräknas
vara klar i maj månad. Det är ett ganska omfattande arbete att ta fram status
på utrustningens beskaffenhet.
En rutinbeskrivning lokal och anläggningsbokning är framtagen och tre
idrottshallar har identifierats som tillfälliga övernattningslokaler,
Köpingsskolans idrottshall, Liljeborgsskolans idrottshall och Bäckaskolans
idrottshall. Därutöver ska ett försöksprojekt genomföras under Pingvins
rugbyturnering under sommaren där Pilevallsskolan kommer att upplåtas för
övernattning och där måltidsservice och lokalvård ska kunna erbjudas via
serviceförvaltningen.
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Bilagt återges en redovisning över nyttjandegraden för idrottshallarna som
visar på att lokalerna används i till största del väldigt frekvent.
De berörda nämnderna fritidsnämnden, bildningsnämnden och
servicenämnden, har i nämndernas svar till den ursprungliga motionen ställt
sig positiva till att renodla ansvaret för idrottslokalerna. Man påtalar vikten av
att renodlingen av ansvaret genomförs på ett kostnadsneutralt sätt.
Med anledning av att det finns framtagna rutiner för lokal- och
anläggningsbokning, möjligheten att minska det administrativa arbetet och
möjligheten till att effektivisera lokalanvändningen samt att nämnderna
ställer sig positiva till en renodling av idrottslokalerna finns inga hinder till att
genomföra densamma. Möjligen skulle en översyn av
organisationsutredningen kunna påverka denna fråga, men det är okänt i
nuläget.
Det kan dock konstateras att idag föreligger flera olika modeller vad gäller
kostnadsredovisning/kostnadsfördelning för hyra och lokalvård för
gymnastikhallar, sporthallar och idrottslokaler. I vissa fall tar bildning hela
kostnaden, i några fall tar fritidsnämnden hela kostnaden och i en del fall tar
bildningsnämnden några kostnader och fritidsnämnden en del kostnader.
Dessa olika modeller innebär att det är svårt att följa upp kostnaderna för
fritids respektive bildnings verksamheter och leder till att t ex kostnader per
elev sannolikt är missvisande. Då det är viktigt att få en bättre
kostnadsuppföljning och effektivisering av idrottslokaler måste till en
förändring.

Förslag i stort
Med anledning av att det finns starka ekonomiska skäl till att renodla ansvaret
för idrottslokaler samt ges möjligheter till bättre styrning och administration
av lokalutnyttjande, föreslås härmed att kommundirektören tar fram ett
förslag om revidering av nämndernas reglementen att berörda nämnder
bildningsnämnden, fritidsnämnden och servicenämnden arbetar fram nya
hyresavtal och se över reinvesteringsbehov och driftskostnader för utrustning
som köps in för skolidrott. Därutöver ska fritidsnämnden och
bildningsnämnden ta fram ett underlag för intern kostnadsersättning av
nyttjandet av idrottslokaler för skolidrott så att de kan fördela kostnader som
ger en mer adekvat kostnadsuppföljning av idrottsverksamhet och skolidrott.
Samt slutligen att fritidsnämndens och bildningsnämndens budgetar revideras
utifrån nya förutsättningar. En revidering som ska vara kostnadsneutral sett
ur dagens kostnadsmassa. Arbetet ska vara genomfört så att förändringen kan
träda i kraft from 2019-01-01.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige;
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en renodling av idrottslokaler
i enlighet med förslag i stort
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att uppdra åt kommundirektören att revidera de berörda nämndernas
reglementen samt
att uppdra åt kommundirektören att återkomma med förslag till omfördelning
i budget för berörda nämnder inför 2019-01-01.

