Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Torsdagen den 24 mars 2022,kl.17:00-17:33
Stora kollegiesalen, Stadshuset
Måndagen den 4 april 2022 §§ 1-9, 11-13, 17-81
Onsdagen den 6 april 2022 §§ 1-9, 11-13, 17-81

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat
Torsdagen den 24 mars 2022 §§ 10, 14-16
Anslaget Måndagen den 28 mars 2022 §§ 10, 14-16

Joakim Larsson §§ 1-55, 57-81

Jan Valeskog §§ 1-55, 57-81

Cecilia Obermüller § 56

Isabelle Ljungberg § 56

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Hans Breismar (M)
Björn Ljung (L) §§ 1-29, 31-81
Cecilia Obermüller (MP)
Fredrik Lindstål (C) §§ 1-9, 11-23, 2581
Mikael Valier (KD)
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V) §§ 1-29, 31-81

§§ 1-55, 57-81
§§ 1-55, 57-81
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Tjänstgörande ersättare:
Ingebrikt Sjövik (M) § 56
Linda Jonsson (M)
André Nilsson (L) § 30
Erik Sarfors (C) §§ 10, 24
Jessica Smaaland (Fi) § 56
Isabelle Ljungberg (S) §§ 1-45, 47-81
Emilia Wikström Melin (S)
Jessica Smaaland (Fi) § 46
Jessica Smaaland (Fi) § 30
Mikael Eskman (M)

För Joakim Larsson (M)
För Kristina Lutz (M)
För Björn Ljung (L)
För Fredrik Lindstål (C)
För Jan Valeskog (S)
För Elisabet Carlsson (S)
För Ulf Walther (S)
För Elisabet Carlsson (S)
För Maria Hannäs (V)
För Peter Wallmark (SD)

Ersättare:
Ingebrikt Sjövik (M) §§ 1-55, 57-81
André Nilsson (L) §§ 1-29, 31-81
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C) §§ 1-9, 11-23, 25-81
Jessica Smaaland (Fi) §§ 1-29, 31-45,
47-55, 57-81

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
Torkel Kjellman, Torleif Falk, Mattias Carrass, Martin Schröder, Arja
Lindholm, Helén Taubert, nämndsekreterare Sara Högne och Fabian
Lind, borgarrådssekreterarna Nils Annink, Lovisa Lindholm och Adam
Valli Löfgren
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§9
Strategi för idrottsanläggningar. Svar på remiss från
kommunstyrelsen. Dnr 2022-00993-30
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt överlämnakontorets
tjänsteutlåtande
somsvarpå remissenfrån kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet
Stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
från den 25 februari2022.
Bil § 9
Tjänsteutlåtandet
avsersvarpå remissfrån kommunstyrelsenom
idrottsförvaltningensstrategiför idrottsanläggningar.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1)
OrdförandenJoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L),
Cecilia Obermüller(MP), Fredrik Lindstål (C), Mikael Valier
(KD) och vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) föreslår(se
beslutet).
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2)

SaraStenuddm.fl. (V) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt delvis bifalla kontoretsyttrandesamtatt därutöver
anföraföljande:
Vänsterpartietvälkomnaratt idrottsnämndentagit fram ett
förslag till strategiför idrottsanläggningar2022-2026och
noteraratt strateginbekräftardet väl kändaunderskottetpå
idrottsanläggningari staden.Det är därför utmärkt att behoven
av olika typer av anläggningari stadens13 stadsdelsområden
har konkretiserats,såatt nya investeringarkan styrasmot en
jämlikareoch jämställdarefördelningi staden.Strateginbör
därför kunnabli ett stödi arbetetmed socialt värdeskapande
stadsutvecklingför att nå en socialthållbar stad.
Inte oväntatframgåratt ökademedelbehöveravsättasoch
lämpliga platserhittas för att byggade nya anläggningarsom
det finns behovav. Detta är i linje med vår politik, där vi
förutom utökadeekonomiskasatsningarföreslagiten rad olika
åtgärderför att öka investeringarnaoch göradessamer
jämlikt fördeladei staden.Vi har exempelvismotioneratom
öronmärkningav en andeli budgeteni exploateringsprojekt
för investeringari idrottsytorpå strategiskaplatseri staden,
framtagandeav en rörelsefaktorför att säkerställagod tillgång
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på idrotts- och lekytor i alla delarav stadensamtutlysning av
en arkitekttävlingför att identifierainnovativaplatserför att
skapaytor för idrott, lek, och fysisk aktivitet i tättbebyggda
områden.
När det gäller specialanläggningar
instämmervi i behovetatt
studerafråganvidareregionalt,då vi serett stort behovav
regionalsamplaneringoch har föreslagitatt stadenskautreda
möjlighetenatt skapaett kommungemensamt
idrottsfastighetsbolag
i länet. Vidareär det bra att strategin
slår fast att satsningarpå special-och
evenemangsanläggningar
inte ska genomföraspå bekostnad
av anläggningarför barn- och ungdomsidrotten.Däremottror
vi att det kan behövasytterligarevägledningom hur olika
anläggningstyperskaprioriterasvid målkonflikter om
exempelvisplaceringän hänvisningtill de övergripande
strategiernaoch det idrottspolitiskaprogrammet.Vi delar
ocksåkontoretsefterlysningav resonemangom var
investerademedelgör störsteffekt i relation till de uppsatta
målen.
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En grundläggandesynpunktfrån ossär att för långsiktiga
lokalbehovär det mestekonomisktfördelaktigtatt äga
lokalerna,vilket innebäratt samhällsfastigheter
såsom
exempelvisidrottsanläggningarför bredaidrotter i huvudsak
skabyggasoch ägasav staden.Under mandatperioden
har
lokalfrågornatyvärr i stort hanteratspå motsattsätt,trots att
majoriteteninte har kunnat visa att deraskomplexaoch icke
transparentasamverkansprojekt
med näringslivetkommeratt
bli lönsammaför stadensettur ett livscykelperspektiv.
I strateginresoneraskring vilka idrotter somstadenska
försörjamed anläggningarutifrån bland annatolika idrotters
skiftandekommersiellapotentialoch risken för att trösklarna
att utöva vissaidrotter höjs för resurssvagagruppernär
lokaler tillhandahållsav privata aktörer.Ett sättatt främja
mindreidrottersmöjligheteratt hyra lokaler till överkomliga
hyror är att främja att källarvåningari de allmännyttiga
bostadsbolagens
fastigheterupplåtsför exempelvisdansoch
kampsport,vilket vi har föreslagiti ägardirektivenför
bostadsbolagen.
Det finns historiskaförklaringar till hur lokalfråganhar
hanteratsför olika idrotter, men om stadenska vara trovärdigi
ambitionenatt upprätthållajämlika förutsättningarför idrott
krävs att stadenagerarkompensatorisktäveni fråganom att
uppföraanläggningar.Självklart kommerändådelar av
lokalbehovetbehövatillgodosesi andralokaler än de som
stadenhar, och då behöverstadensstöd vid behovtillgodoses
genomföreningsstöd.
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Strateginbetonaratt tänkbaraersättningsytori sambandmed
exploateringinte enbartbehöveranalyserasutifrån
möjlighetenatt ersättafunktionernautan ocksåutifrån
konsekvenserna
av en ny lokaliseringexempelvisför en lokal
föreningsverksamhet.Dock vill vi framhållaatt strategin
tydligareskaklargöraatt det skasäkerställasatt full
kompensationutgår till fastighetsnämnden
vid behovav
ersättningsinvesteringar.
Under tidigaremandatperiodvar
principenatt när idrottsyta togsi anspråkvid byggandeav
bostädereller skolor skulle denersättas.Tyvärr har avsteg
gjorts från denprincipenundernuvarandemandatperiod
vilket ledertill idrottsytor löpandebyggsbort utan att
ersättningsytorpresenteras.
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Vidarepekarstrategintydligt på vikten samverkanmellan
stadensnämnderför att tillsammanskunnahanterabådeett
bedömtbefintligt underskottav idrottshallaroch en förväntad
befolkningsökning.Vänsterpartietanseratt idrottsnämnden
och fastighetsnämnden
tillsammansmedutbildningsnämnden
och SISAB i störreutsträckningbör samplaneraidrottshallar
för att tillgodosebådeskolansoch föreningslivetsverksamhet
- istället för att somden grönblåamajoritetenavyttra
värdefullaskolfastigheter.
Idag har vi ett läge där för få investeringaroch satsningar
inom idrottenhar lett till brist på idrottshallaroch idrottsytor.
Under det grönblåstyrethar investeringsvolymerna
minskat,
jämfört med föregåendemandatperiodnär denrödgrönrosa
majoritetengjorde en historisk uppryckning.Investeringarna
fördubbladesoch vi börjadebyggaikapp lokalbristen.Riktade
satsningaroch ökat stöd till föreningarbidrog till att skapa
möjligheterför alla att ta del av idrott och föreningsliv.
Mellan 2014och 2018 färdigställdesfyra fullstora
idrottshallar,19 nya konstgräsplanersamtatt renoveringar
genomfördesav ett antal sim- och idrottshallar.
Den nuvarandeutvecklingenkan inte tillåtas fortsätta,men
med ett nytt progressivtstyrei stadshusetoch en ny och
förbättradstrategiför idrottsanläggningarkommervi att
kunna få ett mer jämställtoch jämlikt idrottandei Stockholm.
Beslutsgång
OrdförandenJoakimLarsson(M) ställer förslagenmot varandraoch
finner att nämndenbeslutarenligt kontoretsförslagsom stödsav
ordförandenJoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia
Obermüller(MP), Fredrik Lindstål (C), Mikael Valier (KD) och
vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S).
Reservation
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SaraStenuddm.fl. (V) reserverarsig mot beslutetmed hänvisning
till sitt förslag.
Särskilt uttalande
OrdförandenJoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia
Obermüller(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD)
lämnarsärskiltuttalandeenligt följande:
Den grönblåmajoritetenvälkomnarstrateginoch skulle gärna
seen utveckling av densammasåatt denävenbeaktarbehovet
av ytor, anläggningaroch satsningarpå fler av de alternativa
idrotternasomnu inte angessomde mestprioriteradet.ex.
tennis,konståkning,hästsport,cricket.I övrigt är kontorets
förslag till utlåtandevälformuleratoch lyfter fram viktiga
frågor.
Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) lämnarsärskiltuttalande
enligt följande:
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Vi välkomnardennastrategiför idrottsanläggningarför de
kommandeåren.Strateginger en övergripandekartläggning
av underskottetpå idrottsanläggningarsområderi staden.
Strateginbeskriveräventydligt ett läge där för få
investeringaroch satsningarinom idrottenlett till brist på
idrottshallaroch idrottsytor.
Under föregåendemandatperiod,när denrödgrönrosa
majoritetenhadeansvaretför idrotten, gjordesen historisk
uppryckning.Vi dubbleradeinvesteringarnaoch började
byggaikapp lokalbristen.Vi gjorderiktade satsningaroch
ökadestödettill föreningarför att skapamöjligheterför alla
att ta del av idrott och föreningsliv.Mellan år 2014och 2018
färdigställdesfyra fullstoraidrottshallar,19 nya
konstgräsplanersamtrenoveringargenomfördesav ett antal
av stadenssim- och idrottshallar.I en stadsom växerökar
bristenpå idrottsanläggningar.
Bara för att för sammatillgång
till idrottsanläggningarsomGöteborgskulle vi behövabygga
24 fotbollsplaner,45 storaidrottshallar,10 ishallar och 3
simhallar.
Den grönblåmajoritetenhar nu en naiv syn på att det är
ekonomisktuthålligt att låta marknadenbyggaoch förvalta
idrottsanläggningar.
Det är en felsyn då det generelltsettblir
klart billigare om stadenfinansieraroch bygger
välprojekteradeanläggningaroch dessutomvet vi att särskilt
för simhallarsåär det omöjligt att få seriösaföretagatt
genomförasådanasåkallat OPS-lösningar.Vi anseratt
samplaneringoch projekteringi tid är en klokare användning
av skattebetalarnas
pengaristället för att hoppasatt
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anläggningsbristen
skalösasgenomkostsammaOPSlösningar.
Under den föregåendemajoritetensågälldeprincipenatt när
en idrottsytatogsi anspråkvid byggandeav bostädereller
skolor såskulle denersättas.Tyvärr har avsteggjorts från den
principen vilket leder till att idrottsytor byggsbort utan att
ersättningsytorordnas,ett problemsomävenlyfts fram i
strategin.Vidarepekarävenstrategintydligt på vikten av
samverkanmellan stadensolika nämnderför att tillsammans
kunnahanteraunderskottav idrottshallaroch en förväntad
befolkningsökning.
Om denhär utvecklingentillåts att fortsättariskerarstadenfå
en störrebrist på anläggningari relation till
befolkningsmängden.
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Underrättelse
Kommunstyrelsenskaunderrättasom beslutet.

