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Gymnastik- och idrottshallar - Uthyrningsbara objekt
Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen
och tekniska förvaltningen genomfört en utredning gällande Gymnastik- och
idrottshallar. Slutrapporten färdigställdes 2010-07-22.
Syftet med utredningen var att undersöka möjligheten att överföra
driftansvaret för större, mer frekvent uthyrda, gymnastik- och idrottshallar
från barn- och utbildningsförvaltningen till fritidsförvaltningen samt
fastighetsskötsel till tekniska förvaltningen Målen är att:
Öka tillgängligheten (antalet timmar) för föreningar, företag, andra
organisationer och enskilda medborgare mm
Utvecklad service
Fokus på kärnverksamhet
Effektiv arbetsfördelning
Fritidsnämnden) godkände den 20 oktober 2010 utredningens slutrapport
och önskade ett yttrande från barn- och utbildningsnämnden. 16 juni 2011
beslutade barn- och utbildningsnämnden ställa sig positiv till frågeställningen
och utredningen eftersom det är önskvärt att nå den mest ändamålsenliga
organisationen. Barn- och utbildningsnämnden gav skolchefen i uppdrag att
vidare utreda ett antal frågor innan eventuell försöksperiod. Förslag till
försöksverksamhet med tidplan och omfattning skulle, enligt beslutet
16 juni 2011, lyftas till barn- och utbildningsnämnden för beslut i april 2012.
Tekniska förvaltningen kommer, i och med den nya fastighetsorganisationen,
ytterligare fokusera på att långsiktigt utveckla servicen till interna och externa
kunder. Arbetet med nytt internhyressystem och andra utvecklingsområden
kommer att fortgå under 2012.
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Utredning och pilotverksamhet
Fortsatt utredning krävs i syfte att ta fram ett förslag på pilotverksamhet för
uthyrningsbara objekt inom områdena Gammelstad (Stadsöskolan med
sporthall, Kyrkbyskolan, Mariebergsskolan, Öhemskolan och Rutviksskolan)
och Örnäset (Örnässkolan med sporthall, Furuparksskolan, Svartöstadsskolan
och ev. skola/sporthall på Kronan).
Utredningens omfattning består i att hitta en effektiv arbetsfördelning mellan
förvaltningarna. Arbetsfördelningen ska vara kostnadseffektiv, säkerställa en
bra skötsel av kommunens lokaler i områdena samt ge en god service till både
interna och externa kunder.
Utredning pågår från maj – november 2012. Avrapportering sker i barn- och
utbildningsnämnden och fritidsnämnden under maj och november månad.
En pilotverksamhet startar från januari 2013.

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
- ge fritidschefen i uppdrag att genomföra vidare utredning i syfte att starta
pilotverksamhet från och med januari 2013.

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
- ge fritidschefen i uppdrag att genomföra vidare utredning i syfte att
starta pilotverksamhet från och med januari 2013.
_____
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