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Skrivelse till utbildningsnämnden

Skrivelse om tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans
idrottslokaler och idrottsföreningarnas möjlighet till lån av utrustning i
skolans lokaler.
Skolans idrottshallar utgör en hörnsten för ungdomsidrotten i vår stad. Alla de gymnastiksalar
och fotbollsplaner som finns runt våra skolor möjliggör för tusentals ungdomar och
hundratals föreningar att träna och spela match. Staden har under flertalet år arbetat hårt för
att öppna upp så många av skolans lokaler som möjligt, något som är väldigt positivt men
som inte alltid har fungerat smärtfritt.
Då många av våra idrottsföreningar genomför sin träning i skolans lokaler är det viktigt att
både skolan är nöjd som hyresvärd och idrottsklubbarna har möjlighet att kunna genomföra
sina träningar och matcher på bästa sätt. En förutsättning för det är att lokalerna är i högsta
möjliga mån är tillgänglighetsanpassade för hyresgästen och att lokalen kan nyttjas fullt ut.
Vi har tyvärr fått information om att flera idrottsföreningar upplever att samarbetet inte
fungerar som tänkt.
Det handlar i första hand om möjligheten till att låna den utrustning som finns i lokalerna, här
finns som vi förstår det inte några enhetliga regler utan det är olika regler i olika skollokaler.
Det har lett till att det finns exempel på föreningar där barn och ungdomar får bära plintar och
bockar från vindsutrymmen eller att de måste ta med sig plintar och bockar med bil från lager
istället för att använda de som finns i lokalerna.
Vi har även fått information om att en skollokal som hyrts ut till en förening inte varit
tillgänglighetsanpassad och att skolans hiss inte var brukbar. Situationen gick så långt att en
vårdnadshavare tvingades kontakta rektorn på skolan direkt och fick erbjudandet att låna
hissnyckeln mot en deposition, annars hade barnet inte kunnat delta på idrottsaktiviteten. Det
är inte en acceptabelt.
Vi skulle önska att det fanns en möjlighet för föreningarna att använda den utrustning som
finns i skollokalerna och att en lösning för att eventuella problem med slitage och skador togs
fram. Att underlätta för föreningar samtidigt som skolor får de garantier de behöver för att
veta att deras lokaler kan användas utan att pengar från skolan måste läggas på nyinköp,
borde gå att lösa. Vidare menar vi att det är mycket angeläget att säkerställa att skolans
lokaler är tillgänglighetsanpassade för de som hyr lokalerna.
Mot bakgrund av detta skulle vi vilja fråga följande:
1. Hur skulle utbildningsförvaltningen tillsammans med idrottsförvaltningen kunna lösa
problematiken beskriven ovan?
2. Vilka förslag har utbildningsförvaltningen för att komma till rätta med ovanstående
problem?
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