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Fastställd av förvaltningschef Leif Gardtman 2019-10-10

1 Bakgrund
Kommunens idrottshallar använda av såväl skolan på dagtid och föreningslivet kvällstid och helger.
Kommunen har för närvarande tre idrottshallar som samutnyttjas; Fuxernaskolans idrottshall, Strömskolans idrottshall och Tingbergsskolans idrottshall.

2 Grundutrustning i idrottshallarna
Samtliga hallar ska ha den utrustning av allmän karaktär, som krävs för både undervisning i idrott och
hälsa och som föreningslivet nyttjar vid sina aktiviteter. Utrustningen samutnyttjas av skolan och föreningarna och får inte låsas in av endera parten. Den omfattar
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ribbstolar
bommar
rep, ringar och trapetser
gymnastikbänkar
balansbom
basketkorgar
målburar för handboll, inomhusfotboll och innebandy
plintar
bockar
satsbrädor
gymnastikmattor
nedslagsmatta
nät för tennis, badminton, vollyboll med uppsättningsanordning
musikanläggning

All utrustning av mer individuell karaktär så som klubbor, racket, bollar med mera delas inte. Skolans
individuella utrustning förvaras inlåst efter skoltid och föreningarna tar med sig egen individuella
utrustning.

3 Inventering och säkerhetsinspektion
Inventering av utrustningen görs vartannat år i samband med en säkerhetsinspektion av hallen och
utrustningen. Deltagare är representanter från fastighetsägaren AB Edethus, säkerhetsinpektionsbolag, skolidrotten, kultur och fritid samt vaktmästeri.

4 Felanmälan och reparationer av utrustningen
I första hand ska skolans vaktmästare kontaktas för reparation av mindre fel på utrustning i hallen.
Skulle felet vara av den omfattningen att utrustningen måste skickas på reparation eller ersättas kontaktas kultur och fritid.
Vid fel eller skador på fastigheten (golv, omklädningsrum, duschar och toaletter) kontaktas fastighetsägaren AB Edethus.

5 Skötsel och underhåll av hallarna
Enheten vaktmästeri och städ ansvarar för skötsel och städning av hallen, omklädningsrum och toaletter innan skoltid och direkt efter skoltid men innan föreningarna får tillträde till hallarna klockan
16.30. Städningen efter skoldagens slut ska omfatta hallgolvet, toaletter och omklädningsrum.
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Löpande underhåll av fastigheten som avser golv, omklädningsrum, duschar och toaletter och utförs
enligt underhållsplan av fastighetsägaren AB Edethus.

6 Kostnadsfördelning
Kostnaderna för hyra av hallarna, säkerhetsinspektioner, större reparationer av utrustning eller inköp
av ersättningsutrustning fördelas 40% på skolan och 60% på kultur och fritid baserat på generell nyttjandetid i hallen.

Leif Gardtman
Bildningschef
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