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Arbetsliv- och fritidsnämnden

E-förslag idrottslokaler
Förslag till beslut
Arbetsliv- och fritidsnämndens beslut
Arbetsliv och fritidsnämnden beslutar att del av e-förslaget besvaras med att behovet av
idrottshallstider i Kävlinge och Furulund kommer att tillgodoses genom den planerade idrottshall
som ska byggas i samband med ny skola.
Arbetsliv och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besvara den del av eförslaget som gäller tillhandahållande av mark och finansieringsgarantier.

Ärendebeskrivning
I september 2018 inkom ett e-förslag om att kommunen ska tillhandahålla mark, formella tillstånd,
finansieringsgarantier och nödvändiga infrastrukturlösningar för uppförande av en idrottshall i eller i
närheten av Kävlinge tätort och då gärna i närheten av en befintlig anläggning för några föreningar
som i egen regi bygger, driver och underhåller idrottshallen eller äger och hyr ut. Detta då det råder en
stor brist på lokaler för idrottsutövande.
När ett e-förslag har uppnått 100 namnunderskrifter ska enligt riktlinjerna för e-förslag
ärendet behandlas och beslutas av berörd nämnd. Därefter ska nämndens beslut återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Arbetsliv- och fritidsnämnden ser positivt på att civilsamhälle och andra aktörer engagerar sig i och
kommer med förslag på hur fritidslivet i kommunen kan utvecklas. En ny grundskola planeras att inom
de närmaste åren byggas i Kävlinge och i samband med den även en ny idrottshall. Med denna
idrottshall kommer behovet av halltider i Kävlinge och Furulund tillgodoses. Arbetsliv- och
fritidsnämnden ser positivt på initiativ till olika ägandeformer av idrottshallar men ser att
ägandeformen kan vara utan kommunal medverkan. Gällande förslaget om tillhandahållande av mark
och finansieringsgarantier kan frågan utredas vidare av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
•

E-förslag IdrottslokalerPubliceras ej på
hemsidan pga
personuppgifter
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Beslutet ska skickas till
Arbetsliv- och fritidsnämnden
Johanna Aronsson
• Johanna.Aronsson@kavlinge.se
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För verkställighet
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