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§ 46

Remiss: Motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att inrätta ett E-sportcenter i Haninge

Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har lämnat en motion i
kommunfullmäktige om att inrätta ett e-sportcenter i kommunen.
Motionen har sänts på remiss till idrotts- och fritidsnämnden för
yttrande.
Motionären framhåller det stora intresset för e-sport bland
ungdomar och har en förhoppning om att kommunen med ett esportcenter skulle nå ungdomar som är svåra att fånga upp med
andra fritidsaktiviteter. Det skulle även bidra till att ungdomar hålls
borta från kriminalitet och andra asociala aktiviteter.
Motionären föreslår ett e-sportcenter med 20-40 datorer samt
utrymme för åskådare. Förslagsvis skulle en av kommunens
fritidsgårdar kunna omvandlas till detta ändamål. E-sportcentret ska
inte hållas öppet för ungdomar under skoltid men skulle under
denna tid kunna nyttjas för exempelvis utbildning av pensionärer
inom IT, föreslår motionären.
Förvaltningens synpunkter

Kommunen har idag ett e-sportcenter i mindre format genom
Freezone i Jordbro kultur- och föreningshus där ungdomar erbjuds
att lära sig e-sport, bilda lag, tävla och träna. Freezone drivs av
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholms län och ABF Södertörn
tillsammans med kommunen genom ett idéburet offentligt
partnerskap.
Under 2019 investerar kultur- och fritidsförvaltningen i speldatorer
på tre av kommunens fritidsgårdar – Ekens fritidsgård i Handen,
Dalarö fritidsgård samt Brandbergens fritidsgård. Den sistnämnda
bygger särskilt ut sin verksamhet i just e-sport. Fritidsgårdarna
erbjuder regelbundet e-sport som aktivitet i ordinarie verksamhet
eller i samband med lov utifrån ungdomarnas önskemål. Om
intresse från föreningslivet finns kan förvaltningen via
föreningsbidrag stötta arrangemang inom e-sport. Större
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arrangemang skulle exempelvis kunna genomföras i Torvalla
sporthall.
Förvaltningen anser att möjligheten för ungdomar att utöva e-sport
är väl tillgodosett inom kommunen och ser inte att det finns behov
av att inrätta ett särskilt center för detta ändamål.
Underlag för beslut

-

Remiss från kommunstyrelsen 2019-02-27 – Motion från
Christian Lindefjärd (SD) om att inrätta ett E-sportcenter i
Haninge

Förslag till beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Överläggningar i nämnden

Tomas Broberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden förklarar att han avser ställa arbetsutskottets förslag
mot Sverigedemokraternas förslag och nämnden godkänner den
beslutsgången.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Nämndens beslut

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Reservationer

Tomas Broberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt, kommunstyrelsen
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