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Svar på interpellation om blockhyra 
 
Jonas Petersson (C) har ställt ett antal frågor om blockhyra kopplat till Fyrishov AB. 
 
Har föreningslivets synpunkter beaktats vid omförhandlingen/justeringen av avtalet med 
Fyrishov AB?  
 
Föreningslivets synpunkter har beaktats vid upprättande av nytt tilläggsavtal. En 
samrådsgrupp med representanter från IFN och Fyrishovs styrelse samt 
tjänstepersoner från respektive organisation har varit delaktiga i arbetet. 
Samrådsgruppen har haft täta dialoger med föreningslivet. 

 
Har föreningslivet fått fler tider samt möjligheter att påverka schemaläggningen av 
halltider? 
 
Genom tilläggsavtalet har ytterligare 1 296 bokningsbara timmar i hallarna tillkommit. 
Detta har bidragit till att föreningslivet har fått möjlighet att utöka sin inhyrning på 
Fyrishov. Samrådsgruppen har tillsammans med föreningarna arbetat aktivt för att öka 
föreningarnas möjlighet till påverkan av schemaläggning i hallarna. Vidare har en ökad 
flexibilitet tillkommit vilket ökar föreningarnas möjlighet att påverka.  

 
Har tillgängligheten till och utbudet av motionsalternativ för funktionsnedsatta ökat eller 
minskat i och med det nya avtalet mellan IFN och Fyrishov AB? 
 
Eftersom undervisningsbassängen utgick i det nya uppdragsavtalet så har flera föreningar 
blivit påverkade på grund av ökade inhyrningskostnader. Samrådsgruppen har 
gemensam målsättning att undervisnings- och träningsbassängen ska ingå i avtalet. 
Parterna ska tillsammans under hösten 2020 arbeta fram en flexibel modell som 
möjliggör att bidragsberättigade föreningar som verkar på Fyrishov kan nyttja bassängen 
för undervisning. 

 
Kommer Idrott- och fritidsnämndens ordförande Maria Patel (S) verka för att avtalet 
justeras mellan IFN och Fyrishov AB så funktionsnedsatta får ett större och mer 
tillgängligt utbud av idrott och motion? 
 
Samrådsgruppen har tagit fram ett nytt tilläggsavtal som möjliggör en ökad flexibilitet 
för föreningar. Det innebär att samtliga föreningar som har behov av att verka på 
Fyrishov ska ha den möjligheten.  
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Maria Patel (S) 

Ordförande idrott- och fritidsnämnden 

 


