
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-10-20 
Dnr KS 2015/0338 

Till Kommunstyrelsen 

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system 
med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs har Skolnämnden antagit riktlinjer och 
rutiner som ska gälla vid fördelning av halltider under skoltid. Ärendet omfattar även uppdrag till 
Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna för ett 
effektivare lokalutnyttjande i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Uppdra till Skolnämnden att i samråd med Kommunstyrelsen se över möjligheten att införa ett 
system med lokalpeng för idrottshallarna för ett effektivare lokalutnyttjande. 

2. Uppdraget ska återredovisas inför budget 2017, planåren 2018-2019. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Skolnämnden har att fastställa de riktlinjer som ska 
gälla för hallfördelning medan själva fördelningen utförs av Sport- och Friluftsenheten inom 
Produktionsförvaltningen. Det har hittills inte funnits klara och tydliga riktlinjer som är fastställda av 
Skolnämnden. Eftersom hallar och attraktiva halltider är en begränsad resurs så kommer det alltid att 
finnas skolor som blir mer eller mindre nöjda med hur tilldelningen ser ut. Då är det särskilt viktigt 
att känna till hur själva tilldelningsprocessen går till och vilka kriterier som gäller vid prioriteringar av 
halltider.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-10-13, § 6:4. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2015-10-13, § 6:4. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10. 

Österåkers kommun | 184 86 Äkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | wvAV.osteraker.se 

Sida I av 2 



Tjänsteutlåtande 
ö Österåker 

[-Olof Friman 
immundirektör Kanslichef 
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ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll for Skolnämnden 2015-10-13 

SKN § 6:4 Dnr SKOL 2015/0071 -821 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i 
Österåkers kommun 

Skolnämnden beslutar 
Fastställa bifogade riktlinjer. 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med skolförvaltningen se över möjligheten att införa 
ett system med lokalpeng för idrottshallarna. 

Sammanfattning 
Skolnämnden har att fastställa de riktlinjer som ska gälla för hallfördelning medan själva 
fördelningen utförs av Sport- och Friluftsenheten inom Produktionsförvaltningen. Det har 
hittills inte funnits klara och tydliga riktlinjer som är fastställda av Skolnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-08-10. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Skolnämnden fastställer bifogade riktlinjer samt att Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta att uppdra i samråd med skolförvaltningen se över 
möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 
Datum 2015-08-10 
Dnr SKOL15 2015/0071 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i 
Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Skolnämnden har att fastställa de riktlinjer som ska gälla för hallfördelning medan själva 
fördelningen utförs av Sport- och Friluftsenheten inom Produktions förvaltningen. Det har hittills 
inte funnits klara och tydliga riktlinjer som är fastställda av Skolnämnden. Eftersom hallar och 
attraktiva halltider är en begränsad resurs så kommer det alltid finnas skolor som blir mer eller 
mindre nöjda med hur tilldelningen ser ut. Då är det särskilt viktigt att känna till hur själva 
tilldelningsprocessen går till och vilka kriterier som gäller vid prioriteringen av halltider. 

Beslutsförslag 
Skolnämndens beslut 

1. Fastställa bifogade riktlinjer. 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med Skolförvaltningen se över möjligheten att införa 

ett system med lokalpeng för idrottshallarna. 

Bakgrund 
Det bifogade förslaget har varit ute på "remiss" till berörda skolor och svar har inkommit från tre av 
dessa. Korallen säger OK. Österåkers Gymnasium önskar att skolor med idrottsprofiler ska ha 
någon form av prioritet. De menar annars att de riskerar att behöva avveckla sina idrottsprofiler. IT-
gymnasiet önskar att de faktiska behoven bör utgöra basen för fördelningen istället för antalet elever. 
Särskilt då behoven varierar i vart fall på gymnasienivån mellan läsåren. Likaså önskar man ett 
system som minimerar tiderna när hallarna står tomma. 

Att ha skolornas egna profiler som prioriteringsgrund är problematiskt. Egna profiler är något som 
respektive huvudman beslutar om och utformar. Däremot är det naturligt att profiler med riksintag 
ska prioriteras. Skolförvaltningen kommer att se över möjligheten att utforma ett enkelt system där 
de faktiska behoven kan utgöra underlag för fördelningen. Är detta möjligt kan riktlinjerna sedan 
revideras. Skolnämnden bör föreslå Kommunstyrelsen att utreda ett system med någon form av 
"lokalpeng" för idrottshallarna som ger incitament för ett effektivare lokalutnyttjande. 

Skolförvaltningen har initierat en diskussion med Kultur- och fritidsförvaltningen för att se över 
lokalutnyttjande och hyresförhållanden mm i "Kulturknuten". I det sammanhanget ska också 
möjligheten prövas att även Bergahallen kan bli en resurs att tillgå vid hall fördelningen. 
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rascer 

Bilagor 
1. Riktlinjer och rutiner vid ordelning av halltider under skoltid i Österåkers kommun. 

"StaffairlErlandsson 
Skoldirektör 
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0 Österåker 

Skolförvaltningen Bilaga I 
Datum 2015-08-10 
Dnr SKOL15 2015/0071 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning av halltider under skoltid i 
Österåkers kommun 

Bakgrund 

Flera skolor inom Österåkers kommun har sina egna hallar att bedriva undervisning i ämnet idrott 
och hälsa i och berörs inte av dessa riktlinjer. 

Några skolor framförallt i centrala Åkersberga har inte på samma sätt tillgång till en egen hal1 utan 
måste då dela på de hallar som finns tillgängliga. Det gäller också i viss utsträckning skolor vars 
hallar är för små för vissa åldersgrupper. I nuläget berörda skolor är: Solskiftetsskolan, Österåkers 
gymnasium, Söraskolan, Korallens Friskola, Fredsbogskolan, Prolympia, Solbackens Montessori, It 
Gymnasiet och Skärgårdsgymnasiet. Berörda hallar är: Hackstahallen, Sörahallen samt Åkersberga 
sporthall. 

Riktlinjer och rutiner vid fördelning 

© Halltider för skolorna är tillgängliga vardagar mellan 8.00 - 16.00 
© Tilldelning utgår från en av rektor gjord ansökan från respektive skolenhet. 
© Ansökan görs på en särskild blankett där totalt önskemål anges samt vilka tider man 

önskar i första, andra respektive tredje hand. Av ansökan ska också framgå skolans 
elevunderlag i olika årskurser. 

© Blanketter och anvisningar skickas ut från Sport- och friluftsenheten senast 15 januari 
och ansökan ska sedan vara samma enhet tillhanda senast den 28 februari. 

© Sport- och friluftsenheten gör sedan en preliminär fördelning som presenteras vid möte 
med berörda rektorer (eller någon annan befattningshavare som rektor delegerar 
uppgiften till) senast den 15 april. 

© Vid mötet har skolorna möjlighet att byta tider med varandra. Byten ska dokumenteras 
av Sport- och friluftsenheten och framgår av den definitiva fördelningen. 

© Därefter fastställer Sport- och friluftsenheten en definitiv fördelning för kommande 
läsår senast den 15 maj. 

© Vid oklarheter om hur dessa riktlinjer ska tolkas vid fördelning av tider är Skoldirektören 
beslutsfattare. 
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Q Österåker 

Principer för fördelning: 

• Möjliga tider att fördela ska i grunden utgå från det totala elevunderlaget från sökande 
skolor. 

• Fördelningen ska vara likvärdig mellan skolor oavsett huvudman. 
e Fördelning av volymer av tider till respektive skola sker sedan i första hand utifrån 

respektive skolas elevunderlag. 
o Tider under dagen/veckan ska i första hand tillgodoses utifrån i ansökan angivna 

önskemål och enligt den prioriteringsordning som angivits. 
• Utgångspunkten i de stora hallarna är att en halvsal per klass fördelas men att samma 

skola har båda halvsalarna under samma tid. Det ger förutsättningar för att man internt 
på berörd skola kan komma överens om när och hur man använder hela salen. 

• Större hallar ska i första hand fördelas med hänsyn till åldersgrupp ("störst går först"). 
• Egna profiler är inte grund för prioritering av halltider. Dock med undantag för idrotter 

som utövas inomhus och med riksintag (enligt RIG och NIU). 
• Kommunens åtagande avser endast befintliga hallar i kommunal regi och någon 

ersättning för eventuell hyra av hall hos annan hyresvärd medges inte. 

I och med att Skolnämnden fastställt dessa riktlinjer upphör alla andra direktiv och riktlinjer att gälla. 
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