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§ 10

Ny modell för utbyggnad och effektivt nyttjande av
idrottshallar
Beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att idrottshallar upplåts via timbokning i enlighet
med detta tjänsteutlåtande. Beslutet ersätter tidigare fattade
beslut om blockförhyrningsavtal för Hjorthagshallen,
Kämpetorpshallarna, Telefonplanshallen och
Rödabergsskolans idrottshall.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som yttrande över idrottsnämndens förslag till ändrad
skoltaxa.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 31
maj 2021, dnr 2.6.3-6797/2020.
I kommunfullmäktiges budget 2020 återfinns aktiviteten
”Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utreda
förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och ett
effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora
idrottshallar”.
Idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen föreslår, i
enlighet med uppdrag i budget, att tidigare beslut med uthyrning
i andrahand genom blockförhyrningsavtal inte genomförs.
Samplanerade idrottshallar där idrottsförvaltningen är
förstahandshyresgäst ska fortsättningsvis upplåts genom
timbokning och de skolor som ingår i samplaneringen får förtur
genom avsteg från ordinarie närhetsprincip. Upplåtelse genom
timbokning kombinerat med förtur innebär ett administrativt
mer enhetligt system, skolors förtur begränsas till det faktiska
behovet och att möjlighet till avbokning av lediga timmar
kvarstår. Sammantaget innebär timbokning till skillnad mot
blockförhyrning ett mer flexibelt nyttjande och att
idrottshallstimmar kan frigöras och nyttjas av andra skolor
dagtid.
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Idrottsnämndens kostnader har ökat efter att nuvarande
skoltaxor beslutades och en revidering av taxorna behövs
oavsett vilken modell som beslutas. Föreslagen modell med
timbokning innebär att nuvarande skoltaxor behöver justeras
ytterligare för att även inkludera nya samplanerade idrottshallar.
Modellen bedöms dock inte ha någon större påverkan på
utbildningsnämndens totala kostnader.
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Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att förslå
kommunfullmäktige besluta att idrottshallar upplåts via
timbokning i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Beslutet
ersätter tidigare fattade beslut. Utbildningsnämnden föreslås
också godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
det till kommunstyrelsen som yttrande över idrottsnämndens
förslag till ändrad skoltaxa.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen
och idrottsförvaltningen. Samråd har genomförts med
stadsledningskontoret.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
1. Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att idrottshallar upplåts via timbokning i enlighet
med detta tjänsteutlåtande. Beslutet ersätter tidigare fattade
beslut om blockförhyrningsavtal för Hjorthagshallen,
Kämpetorpshallarna, Telefonplanshallen och
Rödabergsskolans idrottshall.
2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som yttrande över idrottsnämndens förslag till ändrad
skoltaxa.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.
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