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Sammanfattning
Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V) har till utbildningsnämnden
inkommit med en skrivelse. I skrivelsen ställs två frågor, dels hur
utbildningsförvaltningen tillsammans med idrottsförvaltningen kan
lösa att föreningar som hyr tid i skolidrottslokaler även får tillgång
till utrustningen där, dels hur utbildningsförvaltningen säkerställer
tillgängligheten till idrottslokalerna för de föreningar som hyr in sig.
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Det är sedan tidigare beslutat i utbildningsnämnden att det ska vara
möjligt att låna större utrustning som finns i skolidrottssalarnas
förråd. När det gäller tillgängligheten driver utbildningsförvaltningen det så kallade ”HIN-projektet” som syftar till att
avhjälpa enkelt avhjälpta hinder till publika lokaler. Utöver de
åtgärder som ingår i HIN-projektet har utbildningsnämnden beslutat
att även åtgärda två ytterligare tillgänglighetsproblem som inte
faller under kategorin ”enkelt avhjälpta hinder”. Detta är hissar och
RWC (rullstolsWC). Utbildningsförvaltningen föreslår att
utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
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Bakgrund/Ärendet
Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V) har till utbildningsnämnden
inkommit med en skrivelse om tillgänglighetsanpassning vid
uthyrning av skolans idrottslokaler och idrottsföreningarnas
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möjlighet till lån av utrustning i skolans idrottslokaler. I skrivelsen
anförs att en förutsättning för att skolan ska vara nöjd och att
idrottsklubbarna ska kunna ha sina aktiviteter på bästa sätt är att
lokalerna i högsta möjliga mån är tillgänglighetsanpassade för
hyresgästen och att lokalen kan nyttjas fullt ut. Man önskar att det
fanns en möjlighet för föreningarna att använda den utrustning som
finns i skolans idrottslokaler, vidare även att ska det säkerställas att
skolans lokaler är tillgänglighetsanpassade för de som hyr
lokalerna.
Mot bakgrund av detta ställs följande frågor i skrivelsen.
1. Hur skulle utbildningsförvaltningen tillsammans med
idrottsförvaltningen kunna lösa möjligheten för hyresgästen att låna
utrustning som finns i idrottslokalerna?
2. Vilka förslag har utbildningsförvaltningen för att komma till rätta
med tillgängligheten till skolors idrottslokaler?
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i
samverkan grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen
den 8 juni 2021. Funktionshinderrådet kommer att få möjlighet att
behandla ärendet vid sammanträdet den 9 juni 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Utrustning
Utbildningsnämnden godkände, 2016-06-09, förvaltningens
tjänsteutlåtande om föreningslivets tillgång till gymnastiksalar (dnr
2.6.3-3673/2016). I ärendet, som skrevs i samverkan mellan
utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen, ansåg man att det
är rimligt att tyngre inventarier, till exempel mål, plintar, mattor och
liknande, ingår när någon bokar tid i en gymnastiksal. Däremot
behöver inte bollar, västar, band, koner och andra bärbara föremål
ingå i en bokning.
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All uthyrning av lokaler och användning av utrustning förutsätter att
det inte inkräktar på skolans möjligheter att använda lokalerna för
skolans huvuduppdrag, det vill säga undervisning. Det är viktigt att
ta hänsyn till lokala förhållanden gällande förrådsmöjligheter. Alla
skolor har inte möjlighet att separera sin utrustning och
tillhandahålla delar av den till alla inbokade föreningar. I sådana fall
som utrustning, som enligt bokningssystemet ska finnas att tillgå, är
inlåst ska en förening genom idrottsförvaltningen kunna kontakta
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skolan för att kvittera ut en nyckel och således komma åt den
utrustning som ingår i bokningen.
Enligt reglerna för bokning i bokningssystemet framgår att
utrustning ingår vid hyra av hall/sal. Dock finns vissa restriktioner
för vad som inte får användas i vissa specifika salar. Då det gäller
tillgängligheten till idrottssalar finns en upplysningstext i
bokningssystemet om det är handikappanpassat eller inte.
I eventuella enskilda fall då en förening anser att den inte får nyttja
den utrustning som den har rätt till enligt reglerna för bokningen,
bör detta uppmärksammas till idrottsförvaltningens bokningsenhet,
som i sin tur ska ta det med skolan/utbildningsförvaltningen.
Tillgänglighet
Utbildningsförvaltningen driver det så kallade ”HIN-projektet” som
syftar till att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder till publika lokaler. I
dagsläget är projektet begränsat till skolor som drivs i kommunal
regi och som ägs av SISAB. Idrottshallar som ägs av
idrottsförvaltningen eller annan part är inte inkluderade i projektet.
Inom ramen för HIN-projektet så ser man över enkelt avhjälpta
hinder. Det innebär exempelvis att åtgärda dörrmiljöer, mindre
nivåskillnader, kontrastmarkeringar, parkering och angöring,
orienterbarhet samt reglage, manöverknappar och anrop. Utöver
detta har utbildningsnämnden beslutat att även åtgärda två
ytterligare tillgänglighetsproblem vid behov, som inte faller under
kategorin ”enkelt avhjälpta hinder”. Detta är hissar och RWC.
HIN-projektet är ett stort projekt som beräknas utföras i cirka 9
etapper, med cirka 15 skolor i varje etapp. Just nu pågår etapp 3,
etapp 4 ska påbörjas till sommaren 2021. Projektet planerar kunna
genomföra ungefär en etapp om året. På detta sätt kommer
tillgängligheten att öka.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt
jämställdhetsanalys
Då ärendet är ett svar på frågor i en skrivelse gör förvaltningen
ingen analys av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för
barn och barns rättigheter.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
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Bilaga
”Skrivelse om tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans
idrottslokaler och idrottsföreningarnas möjlighet till lån av
utrustning i skolans lokaler”
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