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Kultur- och Fritidsnämnden
Dnr 2014/KS 0299

Initiativ till ett kommunalförbund för arenor och
hallar för Tyresö med grannkommuner

Förslag till beslut
Att nämnden beslutar att anse motionen besvarad.

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Thomas Dennerby
Fritidschef

Sammanfattning
Från Miljöpartiet har inkommit en motion angående att Tyresö kommun ska ta
initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med
grannkommuner. Fritidsavdelningen delar motionens förslag om regional- och
länssamverkan vad gäller arenor och hallar samt övriga idrottsanläggningar.
Redan idag medverkar personal från fritidsavdelningen i dels den regionala
samverkan som finns mellan södertörnskommunerna men också i det
samarbete som regelbundet bedrivs mellan kommunerna i Stockholms län. I
detta regionala arbete deltar också personal från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Fritidsavdelningens uppfattning är att det redan finns flera
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nätverk som utför just det Miljöpartiet efterfrågar, det har dock ett annat namn
än kommunalförbund.

Beskrivning av ärendet
Från Miljöpartiet har inkommit en motion angående att Tyresö kommun ska ta
initiativ till ett kommunalförbund för arenor och hallar för Tyresö med
grannkommuner. Fritidsavdelningen delar motionens förslag om regional- och
länssamverkan vad gäller arenor och hallar samt övriga idrottsanläggningar.
Fritidsavdelningens personal medverkar regelbundet på möten i olika nätverk. I
Stockholms län finns idag Kultur- och fritidschefernas nätverk (FSKF) där alla
kultur- och fritidschefer träffas regelbundet. En av de stående punkterna på
agendan är just regional samverkan kring anläggningarna. Som punkt 2) i
föreningens verksamhetsplan för 2015 står ”Föreningen ska konkret och
praktiskt börja arbeta med utvecklingen av regional samverkan med
Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Samarbetet koncentreras kring tre
fält: kulturskolesamverkan, anläggningssamverkan inom idrott och fritid samt
bibliotekssystem/e-bibliotek”. Punkt 3) ”Föreningen ska tillsammans med
Stockholms idrottsförbund genomföra en gemensam konferens mellan
kommunerna och idrottsförbundet kring regionala anläggningar och andra
idrottsfrågor. Föreningen konkretiserar under år 2015 arbetet med regional
idrottssamverkan och kommer att starta minst två pilotfall inom
anläggningsområdet”. Det är med andra ord en prioriterad verksamhet.
Som en undergrupp till FSKF finns nätverket för idrotts- och
friluftsanläggningar (NIF) där alla anläggningschefer har regelbundna träffar.
Med Tyresö kommuns organisation blir det så att fritidschefen deltar även på
dessa träffar. NIF och FSKF anordnar också olika utbildningar för både
administrativ personal samt personal på alla typer av anläggningar.
På närmare håll finns det regionala nätverket med södertörnskommunerna. Det
är delar av detta nätverk som tillsammans med Stockholm ligger bakom
långfärdsskridskobanan på Drevviken. På varje möte går man igenom
anläggningarna i regionen, eventuella nya projekt på anläggningssidan,
möjligheter till samverkan och så vidare.
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För tillfället finns också ett antal projektgrupper inom olika områden.
Fritidschefen sitter med i gruppen som arbetar med översyn av ishallarnas
verksamhet. Det gäller t. ex för- och eftersäsong, taxor och hyror.
Föreningskonsulenten sitter med i projektgruppen ”Bidrag-Fördelningssystem”
som ser bland annat ser över möjligheten till gemensam syn på LOK-stöd och
tidsfördelningsprinciper.
Hösten 2013 presenterades rapporten ”Regionala idrottsanläggningar.
Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län”. På det seminarium
där rapporten presenterades medverkade från Tyresö kommun både
kommundirektören, ordförande i KFN och fritidschefen.
Parallellt med alla dessa nätverk pågår regelbundet ett arbete tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting och dess sektion för lokal och regional
utveckling, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad. SKL blev t. ex
inblandade i kommunernas motstånd mot de arenakrav som framfördes från
det svenska amerikanska fotbollförbundet våren 2014. Företrädare för SKL och
de berörda kommunerna hade då ett möte med förbundet.
Fritidsavdelningens samlade bedömning är att det räcker med de nätverk som
redan finns. Förhoppningsvis finns det också inom en ganska snar framtid
några större regionala anläggningsprojekt. Om inte, så beror det i alla fall inte på
bristen av nätverk. Däremot kan steget från ”ord till handling” vara större än
man tror.

