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§ 48

Ledamotsinitiativ från Michael Fridebäck (M)
angående ändring av bokningsregler för
kommunens idrottsanläggningar

Sammanfattning

Michael Fridebäck (M) har inkommit till idrotts- och
fritidsnämnden med ett initiativ att genomföra ändringar i
kommunens bokningsregler så att antalet medlemmar i
föreningarnas köer även skall tas i beaktan vid fördelning av
träningstider i kommunens anläggningar.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen inhämtar idag underlag för fördelning av tider från
aktivitetskorten i ApN. Där ser vi antal aktiva medlemmar och
antal aktiviteter. Utifrån dessa siffror räknas sedan ut hur många
träningstimmar föreningarna är berättigade till.
Idag fördelar förvaltningen ut träningstider till föreningar i stora
idrottshallar utifrån antalet träningstimmar föreningslivet är
berättigade till och önskar.
När tiderna i de stora hallarna är fördelade fördelas resterande
önskade/berättigade tider ut i de mindre idrottshallarna.
Tiderna som fördelas är måndag-torsdag 17.00-22.00 samt fredag
17.00-20.00. Fritidsgårdarna prioriteras fredagar-lördag 20.0022.00.
Måndag-torsdag prioriteras:
1. Funkis 2. Projekt (ex En frisk generation) 3. Senioranmälda lag i
seriespel (tilldelas tider 20.30-22.00) 4. Föreningars träningstider
för barn och ungdomar 7-20 år
Dagtid lördag-söndag prioriteras:
1. Arrangemang 2. Matcher 3. Föreningars önskemål om ytterligare
träningstider
Föreningar kan skapa aktiviteter för sina köande barn för att på så
sätt visa att behovet finns och därmed då också bli tilldelade tider
för dessa.

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Idrotts- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag

2 (3)

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Då antalet stora idrottshallar är begränsat och fler barn anmäls som
aktiva kan då konsekvensen av detta bli att andra befintliga idrotter
kommer bli fördelade färre tider i de stora idrottshallarna.
När tiderna som föreningarna har rätt till, enligt
fördelningsprinciperna, är fördelade och hänsyn tagits till
föreningars önskemål om ökat antal tider i stora och mindre
idrottshallar återstår ett antal lediga timmar i kommunens mindre
idrottshallar. Dessa timmar finns tillgängliga för föreningsliv och
privatkunder att boka via Web-Boka eller direktkontakt med
Fritidsbokningen.
Då kommunens mindre hallar inte är fullbokade av föreningslivet
ser förvaltningen inte behovet att ändra fördelningsprinciperna vid
tilldelning av halltid så att även föreningarnas medlemmar i kö
ingår i beräkningsunderlaget. Förvaltningen drar härmed slutsatsen
att föreningars eventuella köer inte beror på tidsbrist i hallarna.
Förvaltningen ser även svårigheter i att göra bedömningen i
”trovärdigheten” i kö-siffran då ett barn kan stå i kö till fler olika
idrotter/verksamheter. Att då fördela tid till föreningen utifrån att
barnen kanske kommer bli aktiva ger en felaktig fördelning av
träningstider som påverkar andra, idag, aktiva föreningars tider
negativt.
Underlag för beslut

-

Ledamotsinitiativ från Michael Fridebäck (M)

Förslag till beslut

1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
Överläggningar i arbetsutskottet

Zandrah Svärdh (M) föreslår att ärendet överlämnas till nämnden
utan eget ställningstagande och arbetsutskottet beslutar i enlighet
med det.
Överläggningar i nämnden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Nämndens beslut

1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Richard Wendt
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