
 

Yttrande angående - Motion av Bettan Andersson (V) 
om att bygga en sporthall i Backa 
 
I motionen föreslås att idrotts- och föreningsnämnden, byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får 
i uppdrag att skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 
Backaområdet.  

Vi delar motionärens uppfattning att behovet av en ny idrottshall i Backaområdet är stort. Dock pågår 
det redan uppdrag om nya idrottshallar i Backa, och ett uppdrag i enlighet med motionen skulle 
innebära längre tid för utbyggnad jämfört med dessa. 

Genom beslut i drotts- och föreningsnämnden i mars 2022 har det påbörjats ett utredningsarbete med 
lokaliseringsplan samt kostnadsbedömning av en ny permanent idrottshall i Backa. Parallellt har 
stadsbyggnadskontoret ett pågående uppdrag – Detaljplan för bostäder och skola vid Gåsagången – 
som omfattar ett möjliggörande av en idrottshall.   

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi avslag på motionen. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
  
  

Yttrande 
2022-11-08 
 

(M, D, L, KD, C) 
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Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga 
en sporthall i Backa  
Motionen 
Bettan Andersson (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att idrotts- och 
föreningsnämnden, byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får i uppdrag att 
skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 
Backa-området. 

Motionären beskriver att Backa har många aktiva idrottsföreningar som engagerar både 
barn och unga och deras föräldrar. Behovet av ytterligare en idrottshall är idag stort i 
Backa. Många föreningar trängs om halltider och blir hänvisade till andra stadsdelar för 
att kunna utöva sina aktiviteter. Motionären anser att det är både nödvändigt och akut i 
stadsdelen att föreningslivet ges utrymme och plats för aktiviteter. 

Motionären framför vidare att för ett antal år sedan fick ett bolag en byggrätt vid Selma 
Lagerlöfs torg mot att den skulle innehålla studentbostäder och en idrottshall just för att 
möta det behov föreningslivet har. Tyvärr så beslutade bolaget att de trots allt inte tänkte 
bygga en idrottshall vid Selma Lagerlöfs torg så som var överenskommet.  

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till idrotts- och föreningsnämnden, 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt socialnämnd Hisingen. Remissinstansernas 
svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Idrotts- och 
föreningsnämnden 

Tillstyrker 

Yrkande V och MP 

Föreningslivet i Backa har väntat på en 
ny idrottshall länge. Om den privata 
aktören byggt en idrottshall vilket var 
avtalat skulle den ha varit i bruk idag. 
Kommunen valde att inte själva bygga 
som ersättning för den privata aktören 
som drog sig ur. Viktigt att påpeka att 
idrottshallen som byggs med 
Brudbergskolan skulle ha byggts ändå 
och har inget att göra med den privata 
idrottshallen. Nämnden har nyligen 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-10-13 
Diarienummer 0588/22 
 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 
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föreslagit en investering för en ny hall 
men det är inte beslutat ännu. 

Byggnadsnämnden Avstyrker  

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Stadsbyggnadskontoret har ett 
pågående uppdrag kallat “Detaljplan 
för bostäder och skola vid 
Gåsagången”, där ett möjliggörande av 
en idrottshall är en del av uppdraget. 

Fastighetsnämnden Avstyrker 

Yrkande V, MP 

Omröstning 

Stadens lokalförsörjningsplanering, så 
långt det är möjligt, ska göras enligt 
befintliga och nya riktlinjer och rutiner 
för stadens lokalförsörjningsprocess. I 
enlighet med dessa rutiner medverkar 
kontoret till lokaliseringsutredningar 
för olika ändamål, initierade av 
stadsledningskontoret eller idrott och 
föreningsnämnden. I enlighet med 
nyligen antagna styrande riktlinjer för 
lokalförsörjning ska 
verksamhetsnämnder upprätta 
lokalbehovsplaner för de behov som 
efterfrågas på kort och lång sikt. 

Socialnämnd 
Hisingen 

Tillstyrker 

Yrkande V och MP 
översänds som eget 
yttrande. 

Omröstning 

Förslaget om en ny idrottshall ligger i 
linje med nämndens redan pågående 
arbete om att minska de sociala och 
ekonomiska klyftorna bland barn och 
unga på Hisingen. Med ytterligare en 
idrottshall ser nämnden stora 
utvecklingsmöjligheter för 
föreningslivet i området och att det på 
sikt kommer ha positiv påverkan för 
barn och ungas uppväxtvillkor.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Idrotts- och föreningsnämnden föreslog vid sammanträdet 28 mars 2022 §35, en utökning 
av investeringsramen med 50 mnkr i syfte att bygga en idrottshall i Backa. Idrotts- och 
föreningsförvaltningens pågående uppdrag kring lokalisering och kostnadsberäkning för 
en ny idrottshall i Backa innebär att det kommer att göras en mer specifik 
kostnadsbedömning utifrån geografisk plats och hallens utformning. 

I idrott- och föreningsnämndens investeringsnominering inför budget 2023 finns 50 mnkr 
för ändamålet inarbetade i det beräkningsunderlag som har överlämnats för politisk 
beredning. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3) 
   
   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att bygga och driva en anläggning har miljö- och klimpåverkan, varför en hög 
nyttjandegrad även ur miljöhänsyn är det viktigaste för att minska anläggningens miljö-
och klimatavtryck. Det finns ett starkt behov av halltider i området kring Backa. Barn och 
unga får med fler hallar möjlighet att ta sig till aktiviteterna genom att gå eller cykla. Idag 
krävs att föräldrar skjutsar barnen till andra delar av staden där halltiderna finns.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen eftersträvar samnyttjande av sporthallar med skolor 
och annan verksamhet som kan nyttja hallen dagtid.  

Bedömning ur social dimension 
En ny hall i Backa tillför positiva folkhälsoeffekter och större möjligheter för barn och 
unga att delta i föreningslivet. Idag är 55 procent av pojkarna och 49 procent av flickorna 
i Backa medlemmar i någon förening, vilket är lågt jämfört med hela Göteborg.   

I det lokala utvecklingsprogrammet (Socialförvaltningen Hisingen, Lokalt 
utvecklingsprogram för Hisingen 2022) beskrivs bristen på hallar men också att flera 
befintliga lokaler upplevs som otrygga och dysfunktionella. Tillgång till idrottshallar är 
en förutsättning för att flera idrotter och andra fritidsaktiviteter ska kunna etablera sig och 
utöva sin verksamhet och på så sätt nå fler.  

 

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen  
2. Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 2022-09-21 § 130 
3. Byggnadsnämndens handlingar 2022-08-23 § 409 
4. Fastighetsnämndens handlingar 2022-08-29 § 158 
5. Socialnämnd Hisingens handlingar 2022-09-27 § 230 
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Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga 
en sporthall i Backa 
 

Backa är ett område som växer så knakar. Det byggs som aldrig förr, och det nya 

centrumet står färdigt tillsammans med många nya bostäder som byggs.  

Det är inte länge sedan som Backa befann sig i ett helt annat läge. Stadsdelen var otrygg 

för många, bilbränder och skjutningar var tyvärr en del av vardagen. Så är det inte längre. 

En stor del beror på de stora satsningar som gjorts av både bostadsbolag och stadsdelen 

för att skapa trygga områden. Men en stor del beror också på det blomstrande idrotts-och 

föreningslivet i stadsdelen. Samtidigt har det skurits ned på det förebyggande fritidslivet 

riktat mot ungdomar, satsningar som gjort att barn och unga fått ett sammanhang att 

befinna sig.  

Backa har många aktiva idrottsföreningar som engagerar både barn och unga och deras 

föräldrar. Behovet av ytterligare en idrottshall är idag stort i Backa. Många föreningar 

trängs om halltider och blir hänvisade till andra stadsdelar för att kunna utöva sina 

aktiviteter. Detta riskerar att slå hårt mot de familjer som till exempel inte har tillgång till 

bil, då det kan vara långa resvägar för att ta sig till träningen. Det är både nödvändigt och 

akut i stadsdelen att föreningslivet ges utrymme och plats för aktiviteter. 

För ett antal år sedan fick ett bolag en byggrätt vid Selma Lagerlöfs torg mot att den 

skulle innehålla studentbostäder och en idrottshall just för att möta det behov 

föreningslivet har. Tyvärr så beslutade bolaget att de trots allt inte tänkte bygga en 

idrottshall vid Selma Lagerlöfs torg så som var överenskommet. Det var ett dråpslag mot 

invånarna och idrottsföreningarna i Backa.  

Deltagande i idrott- och föreningslivet är en viktig del i att minska skillnader i livsvillkor 

och att utveckla sociala relationer. Samtidigt vet vi att deltagandet i föreningslivet är 

ojämlikt, både ur ett klassperspektiv och ur ett könsperspektiv. Vidare visar statistik att 

cirka 70% av flickorna och 80% av pojkarna är nöjda med sin fritid i Backa, det är bland 

det lägsta bland flickor både på Hisingen och Göteborg. Samtidigt är det bara 55% av 

pojkarna och 49% av flickorna som är medlemmar i en förening, vilket är lågt sett till 

hela Göteborg. 

I Backa finns flera idrottsföreningar som arbetar aktivt med just dessa frågor. Den 

planerade fullskaliga idrottshallen som planeras för i anslutning till Brudbergsskolan 

förväntades bli klar 2023 men bygget planeras nu att bli färdigt först 2025. Den hallen var 

dessutom planerad att byggas innan bolaget drog sig ur hallen vid Selma Lagerlöfs torg, 

vilket innebär ett underskott på en hall.  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2022 nr 104 
  



 

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2) 

   

   

Att inte bygga en idrottshall skulle slå extra hårt mot de som verkligen behöver. Den 

planerade fullskaliga idrottshallen som planeras att bygga i anslutning till 

Brudbergsskolan förväntas vara på plats som tidigast 2025, vilket är en försening med två 

år. Det är alldeles för sent när behovet är akut redan nu. Staden har gång på gång svikit 

invånarna och föreningarna i Backa när det gäller hallfrågan och det är därför dags nu att 

sätta ned foten.  

Kommunfullmäktige föreslås att besluta: 

Idrotts- och föreningsnämnden, byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får i uppdrag 

att skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 

Backa-området. 

 

 

Bettan Andersson (V) 
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§ 130, diarienummer 0205/22     

Uppdrag Yttrande gällande motion av Bettan Andersson (V) 
om att bygga en sporthall i Backa 

Beslut 
Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att bifalla yrkandet från V och MP om att 

motionen från Bettan Andersson (V) bifalls med angiven motivering.  

Handlingar 
-Tjänsteutlåtande avdelning utveckling & ekonomistyrning, daterad 2022-08-26 

-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 §35 

-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 §39 

-Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 §45 

Yrkanden 
V och MP yrkar på att motionen bifalls med följande motivering; 

”Föreningslivet i Backa har väntat på en ny idrottshall allt för länge. Om den privata 

aktören byggt en idrottshall vilket var avtalat skulle den ha varit i bruk idag. Istället blev 

föreningslivet i Backa utan hall och kommunen valde att inte själva bygga som ersättning 

för den privata aktören som drog sig ur. På detta sätt svek staden Backas barn och 

ungdomar. Viktigt att påpeka att idrottshallen som byggs med Brudbergskolan skulle ha 

byggts ändå och har inget att göra med den privata idrottshallen. Nämnden har nyligen 

föreslagit en investering för en ny hall men det är inte beslutat ännu. Även om det 

beslutats samband med budgetprocessen vet vi av erfarenhet att det tar väldigt lång tid 

genom våra system där Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden tyvärr inte prioriterar 

anläggningar för motion och idrott. Vi vet att stadens planerande nämnder kan jobba 

snabbt, detta har vi sett inte minst när näringslivet ska bygga. Vi menar att här ska staden 

agera snabbt och möjliggöra för sina misstag. Det anser vi är det minsta vi kan göra för 

att kompensera att staden överlät byggandet av en idrottshall till en privat aktör som sen 

drog sig ur men ändå fick behålla rätten att bygga annat på marken.” 

 

Staffan Lindström (S) och Anna Ahlborg (S) yrkar bifall till V och MPs yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden Sarah Ullmark (M) ställer förvaltningens tjänsteutlåtande mot yrkandet från 

V och MP och finner att nämnden beslutar bifalla förvaltningens tjänsteutlåtande.  

Votering begärs och verkställs. 

Efter genomförs votering konstaterar ordföranden att nämnden beslutat bifalla yrkandet 

från V och MP.  

Idrotts- och föreningsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-09-21 



 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 
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Omröstning  
Ordföranden Sarah Ullmark (M) föreslår följande voteringsordning vilket godkänns av 

nämnden: 

Ja-röst: Bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande 

Nej-röst: Bifall till yrkandet från V och MP 

5 ja-röster: Bartek Rosinski (M), Gunilla Almgren (L), Mattias Mellström (D), Slavica 

Tornstierna (M) Sarah Ullmark (M). 

6 nej-röster: Bettan Andersson (V), Staffan Lindström (S), Niclas Winterqvist (-), Catrin 

Björkman (MP), Anna Ahlborg (S) och Luis Tortosa (V).  

6 nej-röster mot 5 ja-röster.  

Protokollsutdrag skickas till 
-Avdelning utveckling & ekonomistyrning 

-Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2022-09-26 

Vid protokollet 
 

 

Sekreterare 

Moa Skyllberg Persson 

 

 

Ordförande 

Sarah Ullmark (M) 

 

Justerande 

Bettan Andersson (V) 

 



Idrotts- och föreningsnämnden    

    

 
 22-09-20                          (V) 

 

 

Yrkande gällande motion av Bettan Andersson om att bygga en 

idrottshall i Backa.  

     

 

Föreningslivet i Backa har väntat på en ny idrottshall allt för länge. Om den privata 

aktören byggt en idrottshall vilket var avtalat skulle den ha varit i bruk idag. Istället 

blev föreningslivet i Backa utan hall och kommunen valde att inte själva bygga som 

ersättning för den privata aktören som drog sig ur.  På detta sätt svek staden Backas 

barn och ungdomar.  Viktigt att påpeka att idrottshallen som byggs med 

Brudbergskolan skulle ha byggts ändå och har inget att göra med den privata 

idrottshallen.  

Nämnden har nyligen föreslagit en investering för en ny hall men det är inte beslutat 

ännu. Även om det beslutats samband med budgetprocessen vet vi av erfarenhet att 

det tar väldigt lång tid genom våra system där Fastighetsnämnden och 

Byggnadsnämnden tyvärr inte prioriterar anläggningar för motion och idrott. 

Vi vet att stadens planerande nämnder kan jobba snabbt, detta har vi sett inte minst 

när näringslivet ska bygga .Vi menar att här ska staden agera snabbt och möjliggöra 

för sina misstag. Det anser vi är det minsta vi kan göra för att kompensera att staden 

överlät byggandet av en idrottshall till en privat aktör som sen drog sig ur men ändå 

fick behålla rätten att bygga annat på marken. 

 

    

  

Yrkande  

 

Förslag till beslut  

I Idrotts- och 

föreningsnämnden:   

att : Bifalla motionen 
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Yttrande gällande motion av Bettan 
Andersson (V) om att bygga en sporthall i 
Backa 

Förslag till beslut 
I idrotts- och föreningsnämnden 

1. Idrotts- och föreningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till pågående 

uppdrag gällande idrottshall i Backa.  

2. Idrotts- och föreningsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som sitt eget.  

Sammanfattning 
Nämnden ska besvara en motion från Bettan Andersson (V) gällande byggnation av ny 

idrottshall i Backa. Yttrande över motionen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 

30 september 2022.  

I motionen beskrivs ett underskott av idrottshallar i Backa och en stor efterfrågan på 

halltider i Backa från föreningslivet. Tidigare planer på nya idrottshallar i Backa har av 

olika anledningar skjutits upp eller inte genomförts. Motionen föreslår att idrotts- och 

föreningsnämnden, tillsammans med byggnads- och fastighetsnämnden, skyndsamt ska 

utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall i Backa kan byggas.   

Förvaltningen instämmer i motionens problembeskrivning och ser ett tydligt behov av 

utbyggnad av idrottshallar i Backa. Förvaltningens bedömning är dock att avstyrka 

motionen med hänvisning till redan pågående uppdrag gällande ny idrottshall i Backa. På 

nämndsammanträdet 28 mars 2022 tog idrotts- och föreningsnämnden flera beslut 

rörande byggandet av idrottshallar i Backa. Nämnden beslutade om bland annat om att 

föreslå en utökning av investeringsnomineringen 2023 med 50 miljoner kronor under 

perioden 2023–2027 i syfte att bygga en ny idrottshall i Backa (§35). Förvaltningen fick 

också i uppdrag att inleda en lokaliseringsutredning kring byggandet av en ny permanent 

idrottshall i Backa, inklusive en kostnadsberäkning för en sådan investering (§45). 

Uppdraget ska vara klart till nästkommande investeringsnominering. 

Arbetet med lokaliseringsutredning har påbörjats i samarbete med övriga staden och 

kommer även hantera frågor gällande hur hallen på bästa sätt kan komplettera 

fullmåttshallen som ska byggas i anslutning till Brudbergsskolan.  

Idrotts- och föreningsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-08-26 

Diarienummer 0205/22 

 

Handläggare 

Tove Selnes 

Telefon: 031-368 21 85 

E-post: tove.selnes@ioff.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genom beslutet på nämndsammanträdet 28 mars 2022 (§35) föreslås en utökning av 

investeringsramen med 50 miljoner kronor i syfte att bygga en idrottshall i Backa. 

Förvaltningens pågående uppdrag kring lokalisering och kostnadsberäkning för en ny 

idrottshall i Backa innebär att det kommer att göras en mer specifik kostnadsbedömning 

utifrån geografisk plats och hallens utformning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att bygga och driva en anläggning har stor miljö- och klimpåverkan, varför en hög 

nyttjandegrad även ur miljöhänsyn är det viktigaste för att minska anläggningens miljö -

och klimatavtryck. Det finns ett starkt behov av halltider i området kring Backa och barn 

och unga får med fler hallar möjlighet att ta sig till aktiviteterna genom att gå eller cykla. 

Idag krävs att föräldrar skjutsar barnen till andra delar av staden där halltiderna finns.  

Förvaltningen eftersträvar samnyttjande av sporthallar med skolor och annan verksamhet 

som kan nyttja hallen dagtid.  

Bedömning ur social dimension 
En ny hall i Backa tillför positiva folkhälsoeffekter och större möjligheter för barn och 

unga att delta i föreningslivet. Idag är 55 procent av pojkarna och 49 procent av flickorna 

i Backa medlemmar i någon förening, vilket är lågt jämfört med hela Göteborg.   

I det lokala utvecklingsprogrammet (Socialförvaltningen Hisingen, Lokalt 

utvecklingsprogram för Hisingen2022) beskrivs bristen på hallar men också att flera 

befintliga lokaler upplevs som otrygga och dysfunktionella. Tillgång till idrottshallar är 

en förutsättning för att flera idrotter och andra fritidsaktiviteter ska kunna etablera sig och 

utöva sin verksamhet och på så sätt nå fler.  

Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer har inte skett gällande detta ärende. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 §35 

2. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 §39 

3. Protokollsutdrag idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 §45 
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Ärendet  
Nämnden ska besvara en motion från Bettan Andersson (V) gällande byggnation av ny 

idrottshall i Backa. Motionen inkom 22 maj 2022 och översändes för yttrande till idrotts- 

och föreningsnämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt Socialnämnd 

Hisingen. Yttrande över motionen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 30 

september 2022.  

Beskrivning av ärendet 
I motionen beskrivs ett underskott av idrottshallar i Backa och en stor efterfrågan på 

halltider i Backa från föreningslivet. Tidigare planer på nya idrottshallar i Backa har av 

olika anledningar skjutits upp eller inte genomförts. Motionen föreslår att idrotts- och 

föreningsnämnden, tillsammans med byggnads- och fastighetsnämnden, skyndsamt ska 

utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall i Backa kan byggas.   

Idrotts- och föreningsnämnden har under våren 2022 beslutat i flera ärenden som berör en 

ny idrottshall i Backa. Vid nämndsammanträdet den 28 februari presenterades 

förutsättningarna för byggnation av väggar och tak på den tillfälliga övertryckshallen i 

Backa. Tidigare kostnadsuppskattning om 13,7 miljoner kronor justerades till 31 miljoner 

kronor till följd av bland annat krav på permanent bygglov. Följande nämndsammanträde 

den 28 mars beslutade idrotts- och föreningsnämnden att inte genomföra ombyggnationen 

(§39).  

På nämndsammanträdet den 28 mars beslutade nämnden om att föreslå en utökning av 

investeringsnomineringen 2023 med 50 miljoner kronor under perioden 2023–2027 i 

syfte att bygga en ny idrottshall i Backa (§35). Förvaltningen fick också i uppdrag att 

inleda en lokaliseringsutredning kring byggandet av en ny permanent idrottshall i Backa, 

inklusive en kostnadsberäkning för en sådan investering (§45). Uppdraget ska vara klart 

till nästkommande investeringsnominering. Dessutom beslutade nämnden om ett uppdrag 

till förvaltningen att undersöka möjligheterna att påbörja byggnationen av en ny 

fullmåttshall i anslutning till den planerade Brudbergsskolan redan innan skolan börjar 

byggas (§39).  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen instämmer i att det är av stor vikt att skyndsamt hantera frågan angående 

sporthall i Backa samt att arbetet genomförs i nära dialog med övriga förvaltningar.  

Utredningsarbetet med lokaliseringsplan samt kostnadsbedömning av en hall har 

påbörjats. Dialog och översyn av geografisk placering med tillgängliga byggrätter i 

Backa-området har inletts tillsammans med övriga staden. Det mest tidseffektiva är att 

placera hallen på en redan tillgänglig byggrätt och på så sätt korta ledtiderna i 

planprocessen. Detta förutsatt att platsen är lämplig för idrotts- och fritidsaktiviteter.  

Arbetet fortsätter med att identifiera behov och hur hallen kan nyttjas på bästa sätt både ur 

föreningarnas synvinkel, men även för att bidra till en meningsfull fritid för övriga 

invånare. Arbetet behöver även synkas med fullmåttshallen som byggs i anslutning till 

Brudbergsskolan. Detta så att hallarna kan komplettera varandra och ge föreningslivet 

goda förutsättningar samt möjliggöra för både organiserade- och spontana aktiviteter.   

Förvaltningens bedömning är att ett nytt uppdrag från kommunfullmäktige om att 

skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 
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Backa-området, skulle ta längre tid för utbyggnad jämfört med pågående uppdrag som 

beskrivits ovan. Förslaget till beslut innebär därför att nämnden avstyrker motionen. För 

att uppnå hög måluppfyllelse är det dock, precis som motionen föreslår, nödvändigt med 

ett nära samarbete mellan stadens förvaltningar. 

 

 

 

Lotta Lidén Lundgren 

 

Tf Förvaltningsdirektör 

 

Ulrika Samuelsson 

 

Tf Avdelningschef  
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Svar på remiss - Motion av Bettan Andersson 
(V) om att bygga en sporthall i Backa 

§ 409, 0473/22 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstyrker motionen om att bygga en sporthall i Backa  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

motionen 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-07-29, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

 

 

Dag för justering 

2022-09-06 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-08-23 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 

 

 

 
 



 

Stadsbyggnadskontoret 
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Svar på remiss – Motion av Bettan Andersson 
(V) om att bygga en sporthall i Backa 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Byggnadsnämnden avstyrker motionen om att bygga en sporthall i Backa  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

motionen 

Sammanfattning 
Bettan Andersson (V) har skrivit en motion om att bygga en sporthall i Backa. I motionen 

nämns bland annat att det finns ett stort behov av ytterligare en idrottshall i Backa och att 

den fullskaliga idrottshallen som planeras för har en förskjuten tidplan och förväntas vara 

på plats tidigast 2025. Kommunfullmäktige förslås att besluta att: Idrotts- och 

föreningsnämnden, byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får i uppdrag att 

skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 

Backa-området. 

Stadsbyggnadskontorets delar åsikten om att det finns ett behov av en idrottshall inom 

stadsdelen Backa. Stadsbyggnadskontorets bedömning är emellertid att avstyrka 

motionens förslag till beslut om att kommunfullmäktige ska ge ett nytt uppdrag om att 

skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 

Backa-området. 

Bedömningen grundas i att Stadsbyggnadskontoret redan har ett pågående uppdrag kallat 

“Detaljplan för bostäder och skola vid Gåsagången”, där ett möjliggörande av en 

idrottshall är en del av uppdraget. Detaljplanen var ute på samråd vid årsskiftet 2019–

2020. Enligt tidplanen kommer detaljplanen gå ut på granskning andra kvartalet 2023 och 

förväntas antas i slutet av 2023. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att ett nytt 

uppdrag från kommunfullmäktige om att skyndsamt utreda markfrågan samt lämna 

förslag på hur en ny sporthall kan byggas i Backa-området, skulle ta längre tid för 

utbyggnad jämfört med det uppdrag och pågående arbete som görs inom 

detaljplaneuppdraget för bostäder och skola vid Gåsagången.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Att skapa möjlighet för fysiska aktivitet genom byggandet av en idrottshall kan ha goda 

följdeffekter då hälsan hos invånare kan förbättras och samhällets kostnader kopplat till 

exempelvis hälso- och sjukvård och sjukfrånvaro att minska. Detta möjliggörs även 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-07-29 

Byggnadsnämnden 2022-08-23 

Diarienummer 0473/22 

 

Handläggare 

Elin Kajander 

Telefon: 031-368 19 03 

E-post:  elin.kajander@sbk.goteborg.se  
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genom pågående planering för ärendet detaljplan för bostäder och skola vid Gåsagången 

inom stadsdelen Backa.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Bedömningen är att ett projekt enligt motionen inte skulle ha en direkt påverkan ur en 

ekologisk dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Ur ett socialt perspektiv är det positivt att poängtera vikten av att barn- och unga i Backa 

får tillgång till en idrottshall då det finns behov av utbyggnad av en idrottshall i 

stadsdelen. Att skapa möjlighet för barn och unga att utöva idrott i en hall kan ha goda 

sociala effekter på både kort och lång sikt. Detta möjliggörs även genom pågående 

planering för ärendet detaljplan för bostäder och skola vid Gåsagången inom stadsdelen 

Backa. 

Bilagor 
1. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa 
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Ärendet  
Bettan Andersson (V) har skrivit en motion om att bygga en sporthall i Backa. Nedan 

följer utdrag ur motionen.  

Backa har många aktiva idrottsföreningar som engagerar både barn och unga och deras 

föräldrar. Behovet av ytterligare en idrottshall är idag stort i Backa. Många föreningar 

trängs om halltider och blir hänvisade till andra stadsdelar för att kunna utöva sina 

aktiviteter. Detta riskerar att slå hårt mot de familjer som till exempel inte har tillgång till 

bil, då det kan vara långa resvägar för att ta sig till träningen. Det är både nödvändigt och 

akut i stadsdelen att föreningslivet ges utrymme och plats för aktiviteter.  

Det fanns planer på att bygga en hall redan i detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg, men 

den blev inte av då bolaget som skulle bygga hallen drog sig ur. Detta fick konsekvensen 

att det är ett underskott på en hall.  

Att inte bygga en idrottshall skulle slå extra hårt mot de som verkligen behöver. Den 

planerade fullskaliga idrottshallen som planeras att bygga i anslutning till 

Brudbergsskolan förväntas vara på plats som tidigast 2025, vilket är en försening med två 

år. Det är alldeles för sent när behovet är akut redan nu. Staden har gång på gång svikit 

invånarna och föreningarna i Backa när det gäller hallfrågan och det är därför dags nu att 

sätta ned foten. 

Kommunfullmäktige förslås att besluta att: Idrotts- och föreningsnämnden, 

byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda 

markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i Backa-området. 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter på motionen 
Stadsbyggnadskontoret har ett uppdrag för och driver ärendet detaljplan för bostäder och 

skola vid Gåsagången inom stadsdelen Backa. Ärendet omfattar, utöver bostäder och 

skola, att utreda möjligheten för idrottshall. Den idrottshall som planeras är en fullstor 

idrottshall med läktare för cirka 500 personer. Detaljplanen var ute på samråd vid 

årsskiftet 2019–2020. Enligt tidplanen kommer detaljplanen gå ut på granskning det 

andra kvartalet 2023 och förväntas antas i slutet av 2023. I arbetet med detaljplanen görs 

en helhetsbedömning om lämplighet av marken utefter de markanvändningar som 

föreslås.  

Stadsbyggnadskontorets delar bedömningen om att det finns ett behov av en idrottshall 

inom stadsdelen Backa. Med anledning av det pågående uppdraget detaljplan för bostäder 

och skola vid Gåsagången, där ett möjliggörande av en idrottshall är del av uppdraget, är 

stadsbyggnadskontorets bedömning att avstyrka förslag till beslut om att 

kommunfullmäktige ska ge ett nytt uppdrag om att skyndsamt utreda markfrågan samt 

lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i Backa-området. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att ett nytt uppdrag enligt motionen, skulle ta 

längre tid för utbyggnad av en sporthall jämfört med det uppdrag och pågående arbete 

som görs inom detaljplaneuppdraget för bostäder och skola vid Gåsagången. Därutöver 

skulle ett nytt uppdrag vara förenligt med nya kostnader och hade behövt sättas i prioritet 

i förhållande till andra uppdrag som önskas startas.  
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Stadsbyggnadskontoret  
 

 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Bettan Andersson (V) om att bygga en 
sporthall i Backa 

§ 158, 2718/22 

Beslut 
Fastighetsnämnden beslutar: 

Motionen avstyrks. 

 

Handlingar 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-29 

Yrkande V, MP den 2022-08-29 

 

Yrkanden 
Lina Gudmundsson (V) och Thomas Larsson (MP) yrkar bifall till motionen 

Mats Ahdrian (KD), Patrik Höstmad (D) och Bengt-Åke Harrysson (D) yrkar på att 

motionen ska avstyrkas. 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 

beslutat avstyrka motionen. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-08-29 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Dag för justering 

2022-09-13 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 

 



1 
 

 
Yrkande Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

Fastighetsnämnden 2022-08-29 
Diarienummer 2718/22 

 
 
 
 
Yrkande angående Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Bettan Andersson (V) om att Bygga en sporthall i Backa 
 
 
Förslag till beslut 
 
Fastighetsnämnden tillstyrker motionen. 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Bettan Andersson (V) om att Bygga en 
sporthall i Backa 
 

Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 

Som fastighetsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över motionen 

översänds detta tjänsteutlåtande. 

Ärendet 
I motionen av Bettan Andersson (V) föreslås att fastighetsnämnden, samt byggnads- och 

idrotts- och föreningsnämnden, får i uppdrag att skyndsamt utreda markfrågan samt 

lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i Backa-området. 

Fastighetsnämnden har fått möjlighet att yttra sig. Yttrande ska lämnas till 

kommunstyrelsen senast den 30 september.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser frågan omhändertagen genom antagna riktlinjer för nämnders 

lokalbehovsplaner och genom uppdrag från Idrott och föreningsnämnden till sin 

förvaltning 2022-03-28 §45.  

I fastighetskontorets beredning har det framkommit kompletterande information som inte 

framgår av motionen. Idrotts- och föreningsnämnden beslutade redan i mars att uppdra åt 

idrotts- och föreningsförvaltningen att inleda en lokaliseringsutredning kring byggandet 

av en ny permanent idrottshall i Backa, inklusive en kostnadsberäkning för en sådan 

investering. Syftet med underlaget anges vara att idrotts- och föreningsnämnden på god 

grund ska kunna lägga med en ny idrottshall i Backa i nästkommande 

investeringsnominering, (Idrotts- och föreningsnämnden, 2022-03-28 §45).  

Fastighetskontoret menar att stadens lokalförsörjningsplanering, så långt det är möjligt, 

ska göras enligt befintliga och nya riktlinjer och rutiner för stadens 

lokalförsörjningsprocess, så långt dessa är klarlagda. I enlighet med dessa rutiner 

medverkar kontoret till lokaliseringsutredningar för olika ändamål, initierade av 

stadsledningskontoret eller idrott och föreningsnämnden. I enlighet med nyligen antagna 

styrande riktlinjer för lokalförsörjning ska verksamhetsnämnder upprätta 

lokalbehovsplaner för de behov som efterfrågas på kort och lång sikt. I dessa ska även 

redovisas vilka uppdrag nämnden gett eller avser att ge. Nämndens beslutade 

Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-08-29 

Diarienummer 2718/22 

 

Handläggare 

Erik Carles 

Telefon: 031-368 12 19 

E-post: erik.carles@fastighet.goteborg.se  
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lokalbehovsplaner ska senast i september redovisas till stadsledningskontoret som 

ansvarar för stadens samlade lokalbehovsanalys. 

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på motionen utifrån de här 

dimensionerna. 

Bilagor 
1. Motionen 

 

 

 

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Peter Kim 

Avdelningschef  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

§ 230 N166-0485/22 

Svar på motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en 
sporthall i Backa, SLK dnr 0588/22 

Beslut 

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker motionen om att bygga en sporthall i Backa 

och översänder yrkandet från V och MP som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

 
2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärende 
Bettan Andersson (V) har skrivit en motion om att bygga en sporthall i Backa. I motionen 

nämns bland annat att det finns ett stort behov av ytterligare en idrottshall i Backa och att 

den fullskaliga idrottshallen som planeras för har en förskjuten tidplan och förväntas vara 

på plats tidigast 2025. Motionären föreslår Kommunfullmäktige att Idrotts- och 

föreningsnämnden, byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får i uppdrag att 

skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 

Backa-området. Socialförvaltningen Hisingen har lämnats möjlighet att lämna synpunkter 

på ärendet. 

Handling 
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-19 

2. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa 

3. Protokoll sammanträde Idrott- och föreningsnämnden 2022-03-28  

4. Yrkande V och MP, daterat 2022-09-23 

Yrkanden 
Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till yrkandet från V och MP.  

Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till yrkandet från V 

och MP.  

Peter Svanberg (D) yrkar bifall till yrkandet från V och MP. 

Joakim Berlin (S) yrkar bifall till yrkandet från V och MP. 

Håkan Lösnitz (SD) yrkar bifall till yrkandet från V och MP. 

Socialnämnd Hisingen 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-09-27 
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Propositionsordning 
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på bifall på förvaltningens förslag mot 

yrkandet från V och MP och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från V och 

MP. Ingen omröstning begärs.  

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, dnr 0588/2 

 

 

Dag för justering 

2022-09-27 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare 

Daniel Hellström 

 

 

Ordförande 

Åke Björk (M) 

 

Justerande 

Sara Carlsson Hägglund (V) 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-09-27 
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Yrkande angående – Remiss angående 
motion om att bygga en idrottshall i Backa   

Förslag till beslut 
I nämnden 

1. Motionen tillstyrkes  

2. Texten i nedan yrkande översändes som nämndens eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

Yrkandet 

Föreningslivet i Backa har väntat på en ny idrottshall allt för länge. Om den 

privata aktören byggt en idrottshall vilket var avtalat skulle den ha varit i bruk 

idag. I stället blev föreningslivet i Backa utan hall och kommunen valde att inte 

själva bygga som ersättning för den privata aktören som drog sig ur. Det råder 

även missförstånd att den nya hallen som byggs i samband med Brudbergsskolan 

kommer täcka behovet. Det är viktigt att ha med sig att hallen i Brudbergsskolan 

skulle byggts ändå, och inte har något med den andra hallen att göra. Det saknas 

alltså en hall.  

Idrotts-och föreningsnämnden har i samband med nämndens 

verksamhetsnomineringar föreslagit en investering för en ny hall men något beslut 

om detta har ej tagits ännu utan hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Av 

erfarenhet vet vi att det oavkortat tar lång tid. Men vi vet att också att stadens 

planerande nämnder kan jobba snabbt, detta har vi sett inte minst när näringslivet 

behöver mark för att bygga nytt.  

 

Förslaget om en ny idrottshall ligger även i linje med nämndens redan pågående arbete 

om att minska de sociala och ekonomiska klyftorna bland barn och unga på Hisingen. 

Med ytterligare en idrottshall ser vi stora utvecklingsmöjligheter för föreningslivet i 

området och att det på sikt kommer ha mycket positiv påverkan för barn och ungas 

uppväxtvillkor.  

Socialnämnden Hisingen tillstyrker motionen.  

 

 

 

 

 

Socialnämnden Hisingen   
  

  

Yrkande   

 

2022-09-23  

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 

  

Ärende nr 15 
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Svar på motion av Bettan Andersson (V) om att 

bygga en sporthall i Backa, SLK 0588/22  

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden Hisingen avstyrker motionen om att bygga en sporthall i Backa 

och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

 

2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 

Bettan Andersson (V) har skrivit en motion om att bygga en sporthall i Backa. I motionen 

nämns bland annat att det finns ett stort behov av ytterligare en idrottshall i Backa och att 

den fullskaliga idrottshallen som planeras för har en förskjuten tidplan och förväntas vara 

på plats tidigast 2025. Motionären föreslår Kommunfullmäktige att Idrotts- och 

föreningsnämnden, byggnadsnämnden samt fastighetsnämnden får i uppdrag att 

skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på hur en ny sporthall kan byggas i 

Backa-området. Socialförvaltningen Hisingen har lämnats möjlighet att lämna synpunkter 

på ärendet.  

I motionen beskrivs ett underskott av idrottshallar i Backa och en stor efterfrågan på 

halltider i Backa från föreningslivet. Tidigare planer på nya idrottshallar i Backa har av 

olika anledningar skjutits upp eller inte genomförts. Den fullmåttshall som byggs till 

Brudbergsskolan beräknas bli försenad med cirka två år och planeras att stå klar 2025.  

Socialförvaltningen Hisingen instämmer i motionens problembeskrivning och ser ett 

tydligt behov av utbyggnad av idrottshallar i Backa. Förvaltningens bedömning är dock 

att avstyrka motionen med hänvisning till redan pågående uppdrag gällande ny idrottshall 

i Backa. På idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 togs flera beslut rörande 

byggandet av idrottshallar i Backa. Nämnden beslutade om bland annat om ett tillägg till 

investeringsnomineringen 2023 med en utökning på 50 miljoner kronor under perioden 

2023–2027 i syfte att bygga en ny idrottshall i Backa. Idrott- och föreningsförvaltningen 

fick också i uppdrag att inleda en lokaliseringsutredning kring byggandet av en ny 

permanent idrottshall i Backa, inklusive en kostnadsberäkning för en sådan investering. 

Uppdraget ska vara klart till nästkommande investeringsnominering. 

Bedömningen grundas också i att Stadsbyggnadskontoret redan har ett pågående uppdrag 

kallat “Detaljplan för bostäder och skola vid Gåsagången”, där ett möjliggörande av en 

till idrottshall är en del av uppdraget. Detaljplanen var ute på samråd vid årsskiftet 2019– 
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2020. Enligt tidplanen kommer detaljplanen gå ut på granskning andra kvartalet 2023 och 

förväntas antas i slutet av 2023. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Att bygga en ny sporthall utöver den som redan byggs i området skulle inte innebära 

några kostnader för Socialförvaltningen Hisingen med hänvisning till redan pågående 

uppdrag gällande ny idrottshall i Backa. På idrotts- och föreningsnämnden 2022-03-28 

togs flera beslut rörande byggandet av idrottshallar i Backa. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Att bygga och driva en anläggning har stor miljö- och klimatpåverkan, varför en hög 

nyttjandegrad även ur miljöhänsyn är det viktigaste för att minska anläggningens miljö-

och klimatavtryck. Det finns ett starkt behov av halltider i området kring Backa och barn 

och unga får med fler hallar möjlighet att ta sig till aktiviteterna genom att gå eller cykla. 

Idag krävs att föräldrar skjutsar barnen till andra delar av staden där halltiderna finns.  

Bedömning ur social dimension 

Ett starkt idrotts- och föreningsliv är viktigt för folkhälsan. Det behövs därför 

förutsättningar för att kunna utöva sin idrott tex genom idrottshallar. En ny hall i Backa 

tillför positiva folkhälsoeffekter och större möjligheter för barn och unga att delta i 

föreningslivet. Idag är 55 procent av pojkarna och 49 procent av flickorna i Backa 

medlemmar i någon förening, vilket är lågt jämfört med hela Göteborg.   

I det lokala utvecklingsprogrammet (Socialförvaltningen Hisingen, Lokalt 

utvecklingsprogram för Hisingen2022) beskrivs bristen på hallar men också att flera 

befintliga lokaler upplevs som otrygga och inte ändamålsenliga. Tillgång till idrottshallar 

är en förutsättning för att flera idrotter och andra fritidsaktiviteter ska kunna etablera sig 

och utöva sin verksamhet och på så sätt nå fler.  

Ur ett socialt perspektiv är det positivt att poängtera vikten av att barn- och unga i Backa 

får tillgång till en idrottshall då det finns behov av utbyggnad av en idrottshall i 

stadsdelen. Att skapa möjlighet för barn och unga att utöva idrott i en hall kan ha goda 

sociala effekter på både kort och lång sikt.  

Samverkan 

Information har getts på förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 20 september 2022. 

Bilagor 

1. Motion av Bettan Andersson (V) om att bygga en sporthall i Backa 

2. Protokoll sammanträde Idrott- och föreningsnämnden 2022-03-28 
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Ärendet  

Nämnden ska besvara en motion från Bettan Andersson (V) gällande att tillsammans med 

byggnads- och -fastighetsnämnden skyndsamt utreda markfrågan samt lämna förslag på 

hur en ny sporthall i Backa kan byggas.  

Motionen inkom 22 maj 2022 och översändes för yttrande till idrotts- och 

föreningsnämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt Socialnämnd Hisingen. 

Remisstiden är till den 30 september 2022.  

Beskrivning av ärendet 

I motionen beskrivs ett underskott av idrottshallar i Backa och en stor efterfrågan på 

halltider i Backa från föreningslivet. Tidigare planer på nya idrottshallar i Backa har av 

olika anledningar skjutits upp eller inte genomförts. Den fullmåttshall som byggs till 

Brudbergsskolan beräknas bli försenad med cirka två år och planeras att stå klar 2025.  

Idrotts- och föreningsnämnden har under våren 2022 beslutat i flera ärenden som berör en 

ny idrottshall i Backa. Vid nämndsammanträdet den 28 februari presenterades 

förutsättningarna för byggnation av väggar och tak på den tillfälliga övertryckshallen i 

Backa. Tidigare kostnadsuppskattning om 13,7 miljoner kronor justerades till 31 miljoner 

kronor till följd av bland annat krav på permanent bygglov. Följande nämndsammanträde 

den 28 mars beslutade idrotts- och föreningsnämnden att inte genomföra 

ombyggnationen.  

På nämndsammanträdet den 28 mars togs i stället beslut om ett tillägg till 

investeringsnomineringen 2023 med ett förslag på utökning på 50 miljoner kronor under 

perioden 2023–2027 i syfte att bygga en ny idrottshall i Backa. Förvaltningen fick också i 

uppdrag att inleda en lokaliseringsutredning kring byggandet av en ny permanent 

idrottshall i Backa, inklusive en kostnadsberäkning för en sådan investering. Uppdraget 

ska vara klart till nästkommande investeringsnominering. Dessutom beslutade nämnden 

om ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna att påbörja byggnationen av 

en ny fullmåttshall i anslutning till den planerade Brudbergsskolan redan innan skolan 

börjar byggas.  
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Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen Hisingen har inte rådighet över utredning av markytan, ekonomin 

samt planprocessen men instämmer i att det är en angelägen fråga i förhållande till 

invånarnas behov. Nämnden avstyrker motionen med hänvisning till det utredningsarbetet 

med lokaliseringsplan samt kostnadsbedömning av ytterligare en hall redan har påbörjats 

som beskrivs ovan.  

Socialförvaltningen Hisingen vill föra fram att föreningar i Backa länge har påpekat att 

det finns ett stort behov och möjligheter till tillväxt. Bristen på ändamålsenliga hallar gör 

dock i dagsläget att föreningar inte kan ta emot de barn och unga som vill börja men 

också att man använder fler och mer halltider i andra delar av Hisingen och Göteborg. 

Socialförvaltningen Hisingen anser också att det är viktigt att involvera föreningarna och 

civilsamhälle för att bygga både för nutid och framtidens behov. Detta för att få 

ändamålsenliga hallar som används på bästa sätt och skapa en meningsfull fritid för 

övriga invånare också. Arbetet bör även synkas med den hallen som byggs i anslutning 

till Brudbergsskolan. Detta så att hallarna kan komplettera varandra och ge föreningslivet 

goda förutsättningar samt möjliggöra för både organiserade- och spontana aktiviteter.   

 

 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Chefens namn 

 

Avdelningschef   
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