
                         Kommunfullmäktige 12 september 2019 

 
I en interpellation till mig i egenskap av ordförande för Idrotts- och föreningsnämnden har 
Bettan Andersson (V) ställt följande frågor: 
 
- Hur kommer du tillgodose behovet av en ny idrottshall i Backa?  
- Hur säkerställer du att idrottsföreningarna på Norra Hisingen får träningstider som inte 
innebär långa resvägar för familjer? 

Precis som Bettan Andersson beskriver så spelar deltagande i idrottsliv och föreningsliv stor 
roll för att bidra till jämlikhet och sociala relationer. Civilsamhället har en avgörande roll för 
det sociala kapital som skapar trygghet, tillit och inkludering. 

I februari beslutade en enig Idrotts- och föreningsnämnd om investeringsnomineringar för 
kommande år. Detta beslut baserades på en grundlig översyn och dialog med föreningslivet 
och med ett tydligt hela staden perspektiv.  

När det gäller tillgången till idrottshallar så är idag halltätheten på Norra Hisingen något 
högre än genomsnittet. En hall per 10 000 invånare istället för en hall per 11 000 invånare, 
som är snittet i staden. Detta innebär inte att tillgången är tillräckligt och det hade såklart 
varit önskvärt att Keywey fullföljt sitt åtagande.  

En ny fullmåttshall i anslutning till Brudbergsskolan ligger fast i planen. Och även om det 
beräknas kunna stå klar först 2023 så lär det inte gå snabbare att initiera bygget av en helt 
ny idrottshall som inte finns med i investeringsnomineringen. Det är långa ledtider på 
hallbyggen och det är knappast så att bristen på halltider uppstod i år.  

Jag kommer att fortsätta arbeta för att stadens idrottsföreningar ska kunna bedriva viktig 
verksamhet för barn och unga. Jag kommer att göra det med ett hela staden perspektiv och 
med målet att så många som möjligt ska få chansen att uppleva glädjen och gemenskapen i 
idrotten. Men jag kommer inte att kunna säkerställa att alla idrottsföreningarna på Norra 
Hisingen omedelbart får träningstider som inte innebär långa resvägar för familjer. Jag 
kommer inte att kunna säkerställa detta i någon stadsdel.  

Jag har varit ordförande i Idrotts och föreningsnämnden sedan i januari och har säkert en hel 
del kvar att lära.  

Så om du, Bettan, som var ordförande i många år före mig menar att du lyckades med att 
säkerställa att stadens idrottsföreningar alltid fick träningstider som inte innebar långa 
resvägar för familjer så lyssnar jag gärna på dina goda råd. 

 

Elisabet Lann (KD) 
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Interpellation av Bettan Andersson (V) till 
idrotts- och föreningsnämndens ordförande 
angående idrottshall i Backa 
 

Norra Hisingen är en stadsdel som växer så det knakar. Det byggs som aldrig förr, och 
snart står det nya centrumet I Backa färdigt tillsammans med många nya bostäder.  

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 skär stadsdelen nu 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 en idrottshall är idag enormt 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 bolaget Keywe en byggrätt vid Selma Lagerlöfs torg mot att 
den skulle innehålla studentbostäder och en idrottshall just för att möta det behov 
föreningslivet har. Tyvärr blev det nyss känt att bolaget trots allt inte tänker bygga en 
idrottshall vid Selma Lagerlöfs torg så som var överenskommet. Det är naturligtvis ett 
hårt slag för invånarna och föreningslivet 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 men även ur ett könsperspektiv. I Backa finns många 
föreningar som arbetar aktivt med just dessa frågor, och det är glädjande att se hur 
utvecklingen ser ut med bland annat antalet aktiva tjejer i stadsdelens idrottsföreningar. 
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 2023. Det är alldeles för sent när 
behovet är akut redan nu.  
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Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor till Idrott-och 
föreningsnämndens ordförande:  
- Hur kommer du tillgodose behovet av en ny idrottshall i Backa? 

- Hur säkerställer du att idrottsföreningarna på Norra Hisingen får träningstider som inte 
innebär långa resvägar för familjer?  

 

Bettan Andersson (V)  
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