
INTERPELLATION     
  

Till   kommunstyrelsens   ordförande   Jens   Fischer   (OR)   
  

Allvädersbanor     
  
  

Jag   har   tagit   del   av   att   kommunstyrelsens   ordförande   Jens   Fischer   givit   utfästelser   om   att   anlägga   
allvädersbanor   via   medier.   Kommunstyrelsens   ordförande   har   uttalat   sig   efter   ett   möte   med   SISU   om   
de   omstridda   allvädersbanorna.   Vad   jag   kan   utläsa   verkar   de   vara   överens   om   att   banorna   ska   byggas.   
Men   på   en   ny   plats,   nämligen   vid   Älvstrandens   Bildningscentrum.     
  

Själva   tanken   är   bra,   och   då   kommer   kommuninvånarna   få   en   fin   idrottsanläggning   som   fler   kan   
utnyttja   speciellt   på   dagtid   då   skolan   och   boende   finns   närmare.     
  

Skriver   den   här   interpellationen   i   hopp   om   att   kunna   reda   ut   alla   turer   och   oklarheter   som   har   varit   
kring   projektet   allvädersbanor.   OR   har   nyligen   beslutat   använda   en   del   av   pengarna   som   var   avsatta   till   
byggandet   av   banor   till   andra   ändamål.   Då   är   det   rimligt   att   kommunstyrelsens   ordförande   förklarar   
hur   OR   hade   tänkt   sig   finansiera   banorna   eftersom   kommunstyrelsen   har   tagit   ett   annat   
ställningstagande   än   vad   OR:s   företrädare   säger.     
  

År   2018   fanns   8   miljoner   kr   avsatta   till   byggandet.   När   investeringsbudgeten   för   2021   fastställdes   togs   
5   miljoner   kr   bort.   Även   vi   Socialdemokrater   ansåg   att   totalsumman   på   8   miljoner   var   för   hög   
eftersom   kommunen   investerar   kraftigt,   och   planerar   för   ytterligare   stora   investeringar.    
  

När   föreningen   IK   Viking   friidrott   erbjöd   sig   genomföra   projektet   för   3   miljoner   kronor   så   tycker  
Socialdemokraterna   att   det   är   ett   utmärkt   initiativ   som   måste   stödjas.   Vi   behöver   alla   krafter   i   
civilsamhället   för   att   utveckla   vår   kommun.     
  

Vid   Kommunstyrelsens   sammanträde   den   14   september   2020   beslutade   dock   den   styrande   majoriteten   
med   OR   i   spetsen   att   dessa   pengar   skulle   gå   till   andra   saker.   Några   dagar   efter   angavs   skälet   för   
beslutet   att   Viking   Friidrott   inte   är   livskraftig   genom   att   man   påvisade   statistik   över   vilken   
aktivitetsersättning   föreningen   fått.    Det   visar   tydligt   att   OR   inte   tror   på   allvädersbanor   i   vår   kommun.   
Men   sedan   kommer   helt   plötsligt   nya   besked   från   OR   att   banorna   ska   byggas   och   att   dialog   har   inletts.     
  

Med   anledning   av   detta   vill   jag   fråga   kommunstyrelsens   ordförande   Jens   Fischer   (OR):   
  

1. Avser   OR   bygga   allvädersbanor?   Och   i   sådant   fall   när   planeras   det   ske?   
2. Vem   kommer   utföra   projektet,   kommunen   eller   föreningslivet?   
3. Hur   ska   byggandet   av   allvädersbanor   finansieras   och   hur   mycket   får   de   kosta?   

  
  
  

Hagfors   2020-10-19   
Tomas   Petterson   (S)   
2:e   vice   ordförande   i   kommunstyrelsen     
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