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Diarienummer

2018-06-13

KS 2016/832

Kommunstyrelsen

Motion (M) idrottsanläggningar
Ärendebeskrivning
Mikael Rubin (M) föreslår i motion till kommunfullmäktige 2016-11-30 att tomma
industrilokaler kan användas som idrottslokaler under begränsad tid genom att
fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för beslut kring att lägga golv
motsvarande vad som finns i dagens inomhusanläggningar. Utöver det så ska
underlaget innehålla mål och liknande utrustning.
Motionen har varit översänd till servicenämnden och fritidsnämnden för yttrande.
Servicenämnden skriver i sitt yttrande 2017-08-29 att fritidsnämnden och dess
förvaltning har överblick och ansvar för förenings- och idrottsverksamhet i
kommunen. I det fall de bedömer att en tomställd industrilokal skulle vara
intressant som idrottsanläggning kan servicenämnden genom dess förvaltning efter
beställning genomföra utredning för varje enskilt fall avseende vad som krävs i
form av åtgärder, möjligheter för bygglov, hyresvillkor och liknande.
Fritidsnämnden yttrande inkom 2017-09-04 och man skriver i detta att på uppdrag
av fritidsnämnden arbetar kultur- och fritidsförvaltningen redan med en utredning
och analys av kommunens bestånd av idrottsanläggningar. Förvaltningen samlar
också in åsikter från föreningar, bland annat via det hallråd som finns i
kommunen.
Förvaltningen skall färdigställa utredningen under hösten 2017 och kommer i
denna utredning också presentera utvecklingsbehov för kommunens
idrottsanläggningar.
Fritidsnämnden beslutade att pågående utredning och analys av kommunens
bestånd av idrottsanläggningar även tar i beaktning att se över möjligheter att nyttja
lämpliga industrilokaler och kommunens egna outnyttjade lokaler för idrottslig
verksamhet.

Beredning
Fritidsförvaltningen har genomfört en analys av behovet av idrottshallar och
gymnastiksalar inom kommunen. I analysens utredning, Framtidens
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idrottsanläggningar i Trelleborgs kommun, tar man upp möjligheterna att bygga
om industrilokaler som står tomma till idrottshallar för inomhusidrott.
Fritidsnämnden beslutade 2018-04-30 att godkänna fritidsförvaltningens utredning
och återrapportering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att fritidsförvaltningen i sin utredning och analys av
kommunens bestånd av idrottsanläggningar tagit med möjligheterna att bygga om
industrilokaler som står tomma till idrottshallar för inomhusidrott.

