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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen har haft uppe frågan och beslutat om namn på den nya sporthallen i 
Smålandsstenar.
Som underlag till sitt beslut hade man ett förslag från en grupp på tre tjänstemän. De i sin tur har 
haft kontakt med Fritidsförvaltningen om namnförslaget.
Tjänstemannaförslaget hamnade på Nordin Sportcenter, med motiveringen av närheten till 
Nordinskolan.

Jag vill med anledning av detta fråga dig följande frågor.

Vi kan inte i underlagen till Kommunstyrelsen se att den lokala referensgruppen som 
Fritidsförvaltningen har haft kontakt med och där tex Smålandsstenar Goif, Smålandsstenar 
Volleybollklubb, Klubb energi, Villstad Gif  ingår, har haft en annan åsikt och förslag på namn. De 
ska enligt uppgift föreslagit Smålandsstenar Sportcenter som namnförslag till Fritidsförvaltningen 
när frågan ställdes till dem. Kände du till denna information när beslutet togs?

Anser du att den informationen skulle ha varit känd av övriga ledamöter i Kommunstyrelsen inför 
beslutet?

När Glashuset i Gislaved fick sitt namn så genomförde man en omröstning av olika inkomna 
alternativ, som underlag inför beslutet av namnet. Denna möjlighet har inte givits för sporthallen i 
Smålandsstenar. Med tanke på kommunens arbete med Medborgardialog, anser du att en bredare 
grupp skulle fått möjlighet att ge synpunkter på namnsättningen i detta fall ?

Har du tagit del av reaktionerna bland de boende i Smålandsstenar angående beslutet att ge namnet 
Nordin Sportcenter? I en omröstning i Facebookgruppen ”Smålandsstenar med omnejd” (en grupp 
med nästan 2900 medlemmar) har samtliga som deltagit, ansett att namnet skulle vara 
Smålandsstenar Sportcenter eller Smålandsstenar Sporthall. De önskar att namnet ska innehålla 
orten. Ingen har förordat Nordin Sportcenter.

Efter att inte namnförslaget från den lokala referensgruppen fanns med i underlaget till beslut i 
Kommunstyrelsen och den starka lokala opinion som finns, kan du tänka dig ta initiativ till att 
ärendet och beslutet tas upp på nytt i Kommunstyrelsen ?
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