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Skapa ett samlat idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby 

Södra Sandby är en ort på frammarsch. De samlade ambitionerna av att stärka och utveckla 
Södra Sandbys centrum kommer göra att ännu fler människor vill flytta till och etablera sig i 
Södra Sandby. Då krävs det att den kommunala servicen följer efter. Därför behöver kommunen 
ta ett samlat grepp kring idrotts- och fritidsverksamheterna och deras förutsättningar i Södra 
Sandby. Detta då det är viktigt för ortens framtid att det finns ett brett och aktivt idrotts- och 
fritidsutbud, såväl från kommunen som från föreningslivet. Därför vill vi Socialdemokrater 
skapa ett samlat idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby. 

Redan i dagsläget finns ett uppskattat friluftsbad, bra förutsättningar för bland annat tennis och 
fotboll och en omtyckt fritidsverksamhet. Men samtidigt som badet behöver en upprustning 
finns det också idrottsverksamheter som snart står utan lokaler när Byahuset försvinner. Detta 
skapar kortsiktiga utmaningar, samtidigt är det en långsiktig strategisk möjlighet att förädla det 
befintliga utbudet samtidigt som det kan breddas och utvecklas. Till exempel bör fler delar av 
det lokala föreningslivet erbjudas möjlighet att vara i det nya idrotts- och fritidscentrumet, men 
även det kommunala utbudet behöver öka. Här skulle till exempel en filial av kulturskolan 
kunna etableras. 

Eftersom majoriteten av idrotts- och fritidsanläggningarna redan idag är belägna vid 
Killebäckskolan bör detta vara platsen för ett samlat idrotts- och fritidscentrum. Det skulle 
innebära flera synergier med befintlig verksamhet. Dessutom skulle befintliga anläggningar 
kunna fräschas upp och utvecklas samtidigt som en ny etablering av annan verksamhet görs.  

Sedan 2021 pågår därutöver en utredning om ett nytt kulturhus i Södra Sandby. Det finns inga 
motsättningar mellan att etablera ett nytt kulturhus i det nuvarande bussgaraget och ett nytt 
idrotts- och fritidscentrum. Men kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden bör 
undersöka om det finns önskemål från det fira kulturlivet samt ekonomiska fördelar med att 
även inkludera kulturhussatsningen i ett nytt idrotts- och fritidscentrum. 

 

Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, tillsammans med andra berörda nämnder och i 
samverkan med föreningslivet, tillskapa ett idrotts- och fritidscentrum vid 
Killebäckskolan i Södra Sandby, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att eventuella tillkommande kostnader beaktas i kommande 
EVP.  

 

För Socialdemokraterna  

 

 

Sebastian Jaktling  


