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Svar på medborgarförslag angående idrottshallar vid skolbyggnation (IS
2016/72)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med att vid byggnationer av
gymnastiksalar värderar berörda nämnder även fortsättningsvis förutsättningar och möjligheter för att
skapa idrottshallar med fulla mått.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående idrottshallar i nya skolor har kommit från Jan-Erik Larsson.
Sammanfattningsvis anser Jan-Erik att från och med när Sjölunda skola byggs skall idrottshallarna
rymma minst en regelmässig handbollsplan, linjer för alla utövade idrotter skall också vara utmärkta
på golvet.
Då Lidköping växer med nya bostadsområden i Askeslätt och Sjölunda samt nyanlända barn har
behovet av fler skolplatser ökat. Barn & Skola har därför genomfört en förstudie med avsikt att
etablera en skola i området Sjölunda. Förstudien för skolan påbörjades 2011, där även förskolan
ingick. Barn & Skola har inte sett något behov av en fullstor hall för egen verksamhet. Under
förstudieprocessen har Kultur & Fritid fått frågan om att bygga en fullstor idrottshall. Kultur & Fritid
har svarat att det inte kan ske på nämndens bekostnad. En fullstor matcharena med tillhörande
faciliteter centralt i Lidköping är istället prioriterad. Intern Service/Fastighet har tillsammans med
Barn & Skola utfört en projektering för en totalentreprenad, även under denna har frågan om fullstor
hall ställts till Kultur & Fritid, det har fortfarande inte varit aktuellt. Intern Service/Fastighet har
därefter tillsammans med upphandlingsenheten genomfört en upphandling. Enligt KF 2015-11-23 är
det beslutat maximalt totalt 130 mnkr för att bygga Sjölunda skola. I den kalkyl som redovisats i
samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts tilldelningsbeslut är i princip alla medel intecknade för
projektet, lite medel är kvar för oförutsedda händelser, ca 1,5 mnkr. Barn & Skolas behov av hall för
skolans behov är 24 meter gånger 18 meter en sådan ingår i kalkylen. En fullstor idrottshall är 44
meter gånger 22 meter.
Kultur & Fritid har lämnat remissvar på medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt
på byggnation av gymnastikhallar med spelmått på 40x20 meter. Efter fråga till kultur- och
fritidschefen är nämndens remissvar utifrån ett generellt ställningstagande. Fortfarande är en fullstor
matcharena med tillhörande faciliteter centralt placerad i Lidköping prioriterad.
Intern Service har i uppdrag att bygga verksamhetslokaler efter de behov som nämnderna har och
kommunfullmäktige beslutar. Skulle det vara så att det tas ett beslut på att bygga en fullstor idrottshall
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vid Sjölunda skola genomför Intern Service detta. Beslutet behöver då tas i juni 2016 då det krävs
åtgärder och därmed en omdisponering av tidsplanen. Barn & Skolas behov av nya Sjölunda skola är
överhängande, projektet får inte försenas.
Förutsättningar är att om idrottshallen vid Sjölunda skola skall få plats på byggrätten inom
detaljplanerat område är det endast tal om en hall med fullstora mått, det finns inte utrymme på
byggrätten för extra omklädningsrum, läktare och fler parkeringsplatser. Parkeringsplatser kommer
med automatik ihop med läktare.
En idrottshall, med bara utökad idrottsyta till fulla mått innebär att Intern Service behöver tillföras 11
mnkr i ytterligare investeringsmedel under 2016 och att Kultur & Fritid får en driftkostnadsökning för
hyra på ca 780 tkr/år. Då är alltså inte domarrum, sekretariat, läktare, parkeringsplatser, bolltvätt,
föreningsförråd, ljudanläggning, resultattavla, olika typer av målburar, kaféutrymme och utrustning för
olika idrotter inräknat.
Vid byggnation av Majåker skola finns det inte plats för en idrottshall med fullstora mått inom
byggrätten på detaljplanerat område. Nya Majåkerskolan är betydligt större när vi går från 115 barn till
plats för 300 barn.

Expedieras till
Intern Service
Barn- och skolnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tf ekonomichef Jörgen Hansson
Förslagsställare
Kommunfullmäktige
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KSAU § 143 Svar på medborgarförslag angående idrottshallar vid skolbyggnation
Tjänsteskrivelse - sammanställt svar till KS angående medborgarförslag fullstora
idrottshallar
KFN § 29 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottshallar
Tjänsteskrivelse KFN Besvarande av medborgarförslag hanbollshall Sjölundaskolan
Medborgarförslag om att vid byggandet av Sjölunda ängs skola ska idrottshallen
inrymma en handbollsplan (2/7)
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