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§ 94

Kapacitetsutredning steg 2 sporthallar och
bollplaner

Sammanfattning

Under våren och sommaren 2019 har kultur- och
fritidsförvaltningen tagit fram steg 2 i kapacitetsutredningen kring
Haninges bollplaner och sporthallar. Syftet med utredningen är att
fördjupa kunskapen om kommunens kapacitet för idrottsytor sett ur
föreningslivets perspektiv och nyttjande. Rapporten bygger
huvudsakligen på en enkät med de idrottsföreningar som nyttjar
kommunens bollplaner och sporthallar och bokningsstatistik.
Utredningen ska fungera som underlag inför kommande
investeringar och peka ut åtgärder för att stärka kapaciteten utifrån
befintligt bestånd.
Förvaltningens synpunkter

Tillgången till idrottsytor är en förutsättning för idrottsverksamhet
och en central del i kultur- och fritidsförvaltningens arbete är att
kunna erbjuda detta. Resultatet av utredningen visar på att cirka
hälften av föreningarna som utynttjar sporthallar och bollplaner
upplever en brist i tillgången. Samtidigt visar resultatet på en
nyttjandegrad strax under 80 procent av sporthallarna.
En utmaning för förvaltningen är att det kan råda olika
förväntningar om vad som utgör en god nivå av träningsmängd
mellan förvaltningen och föreningslivet, och mellan föreningar
inom olika idrotter. Det kan därför finnas ett behov av att definiera,
i samverkan mellan politik, förvaltning och föreningsliv om hur vi
gemensamt ser på detta i Haninge kommun. En utmaning för
kommunen är att en orsak till en upplevd brist hos föreningar är
tillgången till utrustning som utgör ett behov för en enskild idrott.
Det kan komma att kräva en prioritering kring vilka av denna typ
av behov som är störst.
Ytterligare utmaningar för förvaltningen som påverkar kapaciteten
är bland annat den upplevda tryggheten kring idrottsytorna,
tillgången till möteslokaler och samverkan med skolverksamheten,
vilket rapporten diskuterar.
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- Rapport 2019-08-28 – Kapacitetsutredning steg 2: Föreningslivets
behov och nyttjandegrad av sporthallar och bollplaner
Förslag till beslut

1. Rapporten godkänns.
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1. Rapporten godkänns.
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1. Rapporten godkänns.
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