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Kommunstyrelsen

§ 24

KS2014/421

Svar på medborgarförslag om en idrottshall och
konstgräsplan i centrala Bollebygd
Sammanfattning av ärendet
Cecilia Brodin har den 5 november 2014 inkommit med ett
medborgarförslag om en idrottshall och konstgräsplan i centrala
Bollebygd. Kommunfullmäktige har den 20 november 2014 § 124
överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
I och med en ständig befolkningsökning står Bollebygds kommun inför
stora utmaningar. Befolkningsökningen kräver att skolor, äldreboenden,
den kommunala servicen och inte minst idrottshallar hänger med i
utvecklingen. I Bollebygds kommun finns i nuläget fyra idrottshallar
varav en håller de godkända måtten 40x20 meter. Kommunfullmäktige
beslutade den 18 september 2014 § 79 att gå i borgen för
Gaddenskolans byggande av en ny idrottshall till ett högsta lånebelopp
om 3,5 miljoner kronor. Gaddenskolans idrottshall kommer när den är
färdigbyggd att ha innermåtten 32x16 meter och kan jämföras med
storleken på Bollebygdskolans lilla hall.
Bollebygdskolans stora hall håller de godkända måtten, men är
gammal, sliten och utrymmena för publik är väldigt små. Precis som
förslagsställaren skriver så ligger fokus i nuläget på byggandet av en ny
F-6 skola i Bollebygd med en budget på 124 miljoner. Skolan tar upp
nästan hela investeringsbudgeten de kommande åren, vilket gör att
övriga större investeringar måste vänta. När skolan är färdigbyggd
finns det i planerna att den stora idrottshallen ska
renoveras/utvecklas.
I Bollebygds kommun finns en konstgräsplan som ägs av IF Olsfors.
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beviljade den 10 december 2009 § 166 IF Olsfors
borgen om
3 miljoner kronor för anläggande av en konstgräsplan. Den 18
november 2010 § 200 utökade kommunfullmäktige den kommunala
borgen till 4,5 miljoner kronor. Bollebygds kommun har som inriktning
att så långt det är möjligt inte själv svara för lokaler och anläggningar
för fritidsändamål. Kommunen ser hellre att föreningar med stöd av
kommunen (likt Gadden och IF Olsfors) själva iordningsställer lokaler
och anläggningar samt ansvarar för driften av dessa. Kommun har
dessutom i nuläget inte de ekonomiska musklerna att bygga, äga och
förvalta en idrottsanläggning.
Dialogen med föreningarna i kommunen är viktig. Under 2014 har
Bollebygds kommun i samarbete med projektet ”turism i Bollebygd”
genomfört två stycken så kallade föreningsforum. Det första mötet var
en bred information kring föreningsstöd och projekt inom föreningslivet
med inbjudna föredragshållare. Det andra mötet, som var en
fortsättning på det första, handlade om ökat samarbete och diskussion
om hur man har löst olika praktiska frågor i just sin förening. Idén med
föreningsforum är något som kommer fortsätta att utvecklas trots att
leaderprojektet är avslutat. Under 2015 planeras ca två
föreningsforum/termin där det första mötet kommer handla om
lovaktiviteter och det andra (i maj) kommer handla om lokalfördelning
och användning. Kultursamordnaren i Bollebygds kommun har under
perioden 2012-2014 träffat alla föreningsstyrelser som har aktiviteter
för barn och unga. På föreningsforumet har föreningar möjlighet att
lyfta upp egna frågor och tanken är även att tiden kan användas för
diskussion om framtida utveckling av föreningslivet i Bollebygds
kommun, där renovering/utveckling av stora hallen i Bollebygdskolan är
en del.
För ärendet aktuella handlingar
- Medborgarförslag om en idrottshall och en konstgräsplan i
centrala Bollebygd, Cecilia Brodin 2014-11-05
- Svar på medborgarförslag om en idrottshall och konstgräsplan i
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Kommunstyrelsen
centrala Bollebygd, kommunstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2014-12-19
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
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