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Kommunstyrelsen, fritidsnämnden, omr chef RÅ/GA, Ann Kalla

Sporthall i Rutvik
05.330 008

Föreningar verksamma i Rutvik har i skrivelse till kommunfullmäktige pekat
på behovet av en sporthall i Rutvik. Kommunstyrelsen har remitterat förslaget
för yttrande till fritidsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden. Ärende
Ks 06.115‐824.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen avger följande bakgrund till yttrande:
•
Gymnastiksalen vid Rutviksskolan används under skoltid av de ca 120
eleverna i förskoleklass upp till år 5. Under eftermiddagen använder de
två fritidshemsgrupperna med ca 55 barn gymnastiksalen för olika
aktiviteter.
•
Vi har även förskolebarn, som idag är drygt 90 till antalet, som med stor
glädje nyttjar salen de tider denna är tillgänglig. Förskolan önskar dock
fler tider för de yngre barnen.
•
Under kvällstid är salen uthyrd till olika föreningar.
•
Rektor och pedagoger från förskola och skola ser gymnastiksalen som
en stor tillgång särskilt som vi arbetar för att öka barns medvetenhet om
en bra hälsa.
•
Vi har också jämställdhet som ett prioriterat område och vi vill därför
stimulera både flickor och pojkar till olika fysiska aktiviteter och få
uppleva den rörelseglädjen.
•
Gymnastiksalen är sliten på grund av den stora nyttjandegraden både
på dag‐ och kvällstid, varför den har ett behov av ett ordentligt
underhåll. Det saknas också låsbara förråd där redskapen kan förvaras.
•
Vid skolavslutning och examen har vi mycket begränsade möjligheter
att bjuda in föräldrar och anhöriga eftersom brandföreskrifterna
begränsar antalet till 150 närvarande.
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Detta har lett till att skolan måste ha flera avslutningar, vilket inte ger
den fina gemenskap vi önskar när alla barn och föräldrar träffas
tillsammans.
Textilslöjden måste idag dela sina lokaler med en trångbodd
fritidshemsavdelning.
Om gymnastiksalen skulle frigöras för undervisning skulle barnen
kunna gå kvar i Rutviksskolan fram tills de börjar högstadiet.
Vi skulle då också stå rustade för en ökad inflyttning och därmed kunna
ta emot fler barn.

Fritidsförvaltningen lämnar nedanstående bakgrund till yttrande.
•
Gymnastikhallen i Rutvik är liten, 10 x 14 m med en fri höjd till taket på
4 m.
•
Hallens minimala storlek medför att den inte kan nyttjas av
föreningslivet för idrottsaktiviteter i någon större omfattning.
•
Till fritidsnämnden har samma problem som i Rutvik påpekats från
föreningar i kommunens andra perifera kommundelar. Bland annat från
föreningar i Måttsund, Klöverträsk, Avan m.m.
Fritidsnämnden har som en vision att alla dessa kommundelar också ska
ha en acceptabel idrottshall i framtiden.
•
Något ekonomiskt utrymme för idrottshall finns inte i fritidsnämndens
investeringsram för perioden fram t o m år 2008.
Förvaltningens generella uppfattning om idrotts‐/skolhallar är att:
•
De borde utföras med ”fullstora” mått, 22 x 43 m och med fri höjd till tak
på 7 m. Detta för att föreningar och skolan ska kunna nyttja hallen
maximalt för olika idrotts‐/skolaktiviteter 30 år framåt.
•
För mindre befolkningstäta områden kan måtten 20 x 40 m med fri höjd
till tak på 7 m vara ett acceptabelt alternativ.
•
Hallens storlek ska aldrig vara mindre än 16 x 28 m med en fri takhöjd
om minimum 5 m om den ska kunna nyttjas för idrottsaktiviteter. Med
dessa mått tillgodoses föreningarnas och skolans aktiviteter i hallen för
yngre barn och viss motionsverksamhet för de äldre ungdomarna.
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Förvaltningarnas förslag till beslut:
Fritidsförvaltningen och barn‐ och utbildningsförvaltningen föreslår
respektive nämnd besluta att:
•
Fritidsnämnden och barn‐ och utbildningsnämnden har inte planerat för
utbyggnad av en idrotts‐/skolhall i Rutvik och har därmed inte avsatt
anslag för detta ändamål i respektive nämnds investeringsbudget.
•
Om kommunen finner det ändamålsenligt att bygga idrotts‐/skolhall i
Rutvik finns inget att erinra mot detta under förutsättning att den
nämnd som blir huvudman för hallen kompenseras för ökade
kostnader.
•
När idrotts‐/skolhallen byggs för ”framtiden” bör den utföras med
fullstora mått dock minimum med hallmåttet 20 x 40 m och en fri
takhöjd av 7 m.
•
Skrivelse från föreningarna i Rutvik är med denna skrivelse besvarad.
Till barn‐ och utbildningsnämnden har inkommit ytterligare en begäran om
yttrande från kommunstyrelsen över skrivelse angåenden uppförande av
sporthall i Rutvik från Rutvik‐Björsbyns s‐förening, undertecknad av
May‐Britt Onnela.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att behandla även denna skrivelse och
inkludera den i nämndens yttrande.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________
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