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Datum

Diarienummer

2018-11-16

KS 2017/768

Lägesrapport, översyn av ansvaret för
idrottslokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-13 § 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 grundade 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 kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-12-20 redogjorde
kommunledningsförvaltningens fastighetsstrateg och serviceförvaltningens
biträdande fastighetschef för ärendets status vid denna tidpunkt. Bland
annat redogjordes för en inventering av idrottshallarna och dess utrustning
som pågick samt att ett framtagande av rutiner för lokal och
anläggningsbokning var på gång. Vidare att räddningstjänsten sedan
tidigare har tagit fram instruktioner för tillfällig övernattning i lektionssalar,
fritidshem, idrottshallar och liknande lokaler. Mot bakgrund av
redogörelserna beslöt arbetsutskottet att godkänna informationen samt att
ärendet skulle återkomma till kommunstyrelsen 2018-04-04.
Återrapporteringen av ärendet gavs vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
möte 2018-05-23 § 22 då stabschefen från bildningsförvaltningen och
enhetschefen på fritidsförvaltningen redogjorde för ärendet. Därvid kunde
konstateras att inventeringen av utrustning och idrottslokaler fortfarande
pågick och då beräknades vara klart under maj månad. Vidare fanns en
rutinbeskrivning för lokal och anläggningsbokning framtagen och tre
idrottshallar hade identifierats som tillfälliga övernattningslokaler,
Köpingsskolans idrottshall, Liljeborgsskolans idrottshall och Bäckaskolans
idrottshall. Därutöver planerades ett försöksprojekt genomföras under
Pingvins rugbyturnering under sommaren där Pilevallskolan skulle upplåtas
för övernattning och där måltidsservice och lokalvård skulle kunna erbjudas
via serviceförvaltningen. Mot bakgrund av redogörelserna beslöt
kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta, att uppdra åt kommundirektören att
genomföra en renodling av idrottslokaler i enlighet med förslag. Vidare att
uppdra åt kommundirektören att revidera de berörda nämndernas
reglementen samt att genomföra omfördelning mellan nämnder i
budgetprocessen för 2019. Kommunstyrelsen beslöt 2018-05-30 § 186 och
kommunfullmäktige 2018-06-18 § 142 i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
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Beredning
Inledningsvis kan konstateras att de berörda nämnderna dvs.
fritidsnämnden, bildningsnämnden och servicenämnden, 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.
För att verkställa uppdraget har som ovan framgår representanter från
kommunledningsförvaltningen, serviceförvaltningen, bildningsförvaltningen
och fritidsförvaltningen varit involverade i det pågående arbetet.
En inventering av idrottslokaler och utrustning är genomförd. Totalt är det
14 idrottslokaler som berörs. I varje lokal har det i samråd med respektive
skolas idrottslärare gjorts en inventering av vilka investeringsbehov som
finns avseende utrustning, denna inventering är genomförd i sin helhet.
Vidare finns en rutinbeskrivning för lokal och anläggningsbokning
framtagen vilket bör minska det administrativa arbetet och öka möjligheten
till att effektivisera lokalanvändningen. Slutligen har tre idrottshallar
identifierats som tillfälliga övernattningslokaler.
Såsom det tidigare konstateras så föreligger det 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
exv kostnader per elev sannolikt är missvisande. För att kunna göra en
rättvis omfördelning i budget och undvika schabloner måste kostnaden för
lokalvård samt årshyra för varje idrottslokal tas fram. Kostnaden för
lokalvård skall då baseras på antalet städtimmar och detta underlag finns
tillgängligt idag. Att få fram rättvisande siffror för årshyran är dock ett mer
omfattande arbete. En modell för fördelning, baserad på praxis i branschen,
är den modell som föreslås. Underlag för denna beräkning finns dock inte
tillgänglig idag utan här behöver serviceförvaltningen ha ytterligare tid.
Enligt serviceförvaltningen är dessa beräkningar klara senast 2019-03-31.
Detaljer i övrigt framgår av ovan nämnda handlingar.
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