Tjänsteskrivelse

Mats Åstrand
Utredare
mats.astrand@trelleborg.se
0734 422949

1 (2)

Datum

Diarienummer

2017-10-11

KS 2015/245

Kommunstyrelsen

Motion 2015 - Renodla ansvaret för
idrottslokaler
Ärendebeskrivning
Lars Mikkelä (M) tar i motion till kommunfullmäktige 2015-03-06 upp frågan
om ansvar för idrottslokaler som används som skollokaler under dagtid och
för idrottsverksamhet under kvällar och helger. Motionären vill med sin
motion överföra ansvaret för dessa idrottslokaler från bildningsnämnden till
fritidsnämnden.
Lars Mikkelä yrkar i motionen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda för- och nackdelar, ur både organisatorisk och ekonomisk
synvinkel, av att renodla ansvaret för kommunens idrottshallar och
idrottsanläggningar till förslagsvis fritidsnämnden och att återkomma med
förslag i god tid till investeringsdialogen hösten 2015.
Motionen har varit översänd till bildningsnämnden, servicenämnden och
fritidsnämnden med syfte att få berörda nämnders syn på problematiken som
motionären ställer. Yttrande har inkommit från bildningsnämnden 2015-0930, servicenämnden 2015-09-15 respektive fritidsnämnden 2015-09-15.
Inkomna yttranden är identiska och lyder:
Berörda förvaltningar har samverkat i beredningen av aktuellt ärende.
Samtliga förvaltningar är i grunden positiva till en renodling av ansvaret för
idrottslokaler i fritidsnämndens regi. Likande tankar har diskuterats på
tjänstemannanivå i samband med samverkan kring idrottslokaler tidigare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har en organisation för och med kompetens
att hyra ut idrottslokaler med tillhörande utrustning. Bildningsförvaltningen
och till viss del även serviceförvaltningen är organiserade och bemannade för
ett annat uppdrag.
I många fall är det också fritidsnämndens och föreningsverksamheternas
behov som är dimensionerande för ex. en idrottshalls storlek, vilken
utrustning som ska finnas, om det behövs läktare etc. Genom att lägga
ansvaret och kostnaderna för idrottslokalerna hos fritidsnämnden, och låta
bildningsnämnden betala för de lokaler som behövs för att ge eleverna den
idrottsundervisning som de har rätt till, kan kostnaderna för
idrottsundervisningen respektive föreningsverksamheten, och ev. andra
verksamheters behov, synliggöras på ett bättre sätt i redovisningen.
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Det bör finnas potential att öka nyttjandegraden i idrottslokalerna, genom att
öppna upp för att släppa in andra verksamheter utöver
bildningsförvaltningens behov till grundskolorna.
Samtliga berörda förvaltningar vill understryka att förändringar i
ansvarsfördelningen och hanteringen av kommunens idrottslokaler måste
vara kostnadsneutrala.
Innan beslut om att genomföra förändringar kan fattas måste förutsättningar
och villkor utredas närmare. Status på lokaler och inventarier bör inventeras
och skolornas behov vad avser tillgång till lokaler och utrustning, lokalvård
mm. måste definieras som grund för framtida avtal och ekonomisk reglering
mellan berörda nämnder. För att säkerställa att förslag till framtida avtal och
rutiner blir bra för verksamheterna som ska nyttja idrottslokalerna är det
viktigt att verksamheterna involveras i arbetet.

Beredning
Samtliga tre nämnder är i grunden positiva till förslaget men poängterar att
förutsättningar och villkor behöver utredas närmare. Nämnderna
understryker också att förändringar i ansvarsfördelningen och hanteringen av
kommunens idrottslokaler måste vara kostnadsneutrala.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-13 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.
Detta arbete pågår och en återrapportering gjordes på kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-12-20. En slutredovisning beräknas bli klar innan
halvårsskiftet 2018.
Motionens andra attsats om att återkomma med förslag i god tid till
investeringsdialogen hösten 2015 kan inte uppfyllas då motionen inte blivit
beredd inom denna tidsram.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
-

att besvara motionens första attsats med kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslut 2017-09-13, samt

-

att besvara motionens andra attsats med att motionen inte kunnat beredas
inom den föreslagna tidsramen.

