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Utred kommunens framtida ägande av anläggningar
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Härnösand är en föreningstät stad, känd för både historiska och nutida idrottsprestationer. En stor
andel bam och unga är medlemmar i en idrottsförenUJ.g. och kraven på fungerande anläggningar blit
därför höga över hela kommunen.
Den 2 februari 2013 invigdes Härnösand Arena av bla. landshövdingen Bo Källstmnd, som
framhävde att Härnösand Arena inte bara ska profilera Härnösand som curlingens Mekka utan även
ge möjligheter att skapa en evenemangsarena som drar människor till staden och inte minst en plats
för Hämösandsboma att själva uppträda och synas på.
Den 23 augusti 2015 invigdes inofficiellt Härnösand Hästsport Arena efter det att kommunen
beslutat att ta över anläggningen. Den nya anläggningen är en av de mest moderna i landet
Härnösand är en relativt liten kommun och behöver tänka i lite större perspektiv när det gäller
utnyttjande av anläggningar. Det finns potential att locka andra typer av verksamheter till
Hästsporta:cenan. Man kan bland annat ha friskvärdsridning och utöka samatbetet med skolorna.
Härnösands kommun har m!nga idrottshallar och anläggningar och framförallt ett stort utbud av
föreningar och idrottsklubbar.
Runtom i hela Sverige pågår, det veckotidningen Dagens samhälle kallat "arenafeber", med större
anläggningssatsningar även i mindre kommuner, där svårigheten att hitta en hillbar finansiering inte
sällan blivit framträdande i debatten. Det pågår en generell diskussion kring ägande- och
dri.ftsfonner, där kommunerna samtidigt brottas med sina åtaganden i den kommunala
kimverksamheten vård, skola och omsorg, som skattepengarna framför allt ska täcka.

I diskussionerna inför både Härnösands Arena och Härnösands Hästsport Arena uppkom flera
frägestiillningat IYlde internt i partigrupper, i den mediala debatten, inom idrottsföreningar och
bland medborgare. Dels kring den längsiktiga finansieringen och driften av Härnösands olika
idrottsanläggningar, om ekonomin ska fortsätta att vara haltande i kommunen och att lineskulden
inte får lov att skena iväg. Dels kring jämvikten mellan bredd- och elitidrott och kring rittvisan
mellan kommunens satsningar på olika slags sporter, där vissa idrotter naturligt .kriiver betydligt
större ekonomiska satsningar än andra.
Mot bakgrund av ovanstående föreslir jag:
•
att kommunfulJm.äktigc beslutar om en utredning av kommunens idrotts- och fritidsanliiggningar
långsiktigt, både ur det ekonomiska petspekrivet och ur jimlikhetsperspektivet mellan olika idrotter
och

•

att man förutsättningslöst utreder al~tiva driftsfonner

