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Bristen på idrottsanläggningar är ett ökande problem i nästan alla delar av
länet. Bristen på anläggningar leder till konsekvenser såsom att barn som vill
pröva en ny idrott först måste vänta i långa köer, medan barn som hittat plats
tvingas till sena träningstider under veckodagar. I vissa fall tvingas sport- och
idrottsföreningar rakt av neka personer som vill börja röra på sig. Eftersom
Stockholm är en växande stad ökar också bristen på idrottsanläggningar
kontinuerligt. Bara för att nå upp till samma tillgång till idrottsanläggningar
som finns i Göteborg skulle det i Stockholm med nuvarande befolkningsnivå
behöva byggas 24 fotbollsplaner, 45 stora idrottshallar, 10 ishallar och 3
simhallar. Detta investeringsbehov ökar samtidigt som alla kommuner i länet
står inför stora investeringar även i bostadsbyggande, skolor och äldreomsorg.
I Stockholms stad, liksom i hela länet, pågår planering av en mängd hallar men
ännu fler behöver byggas för att alla stadens invånare som vill också ska kunna
delta i idrottsaktiviteter. För att komma tillrätta med denna brist kommer det
också att krävas nya arbetssätt. Därför anser vi att Stockholm stad bör ta
initiativ till att, tillsammans med närliggande kommuner, starta ett
kommungemensamt idrottsfastighetsbolag för att gemensamt lösa utmaningen
med de investeringar som behövs för nya idrottsanläggningar.
Flertalet av kommunerna kring Stockholms stad är sammanlänkade genom
kollektivtrafik och bebyggelse. För invånarna i länet är det inte alltid tydligt
var kommungränser går. Invånarna lever sitt liv och tar del av fritidsaktiviteter
längs med kollektivtrafikstråk snarare än utifrån kommungränser. Detta skapar
stora möjligheter för kommuner att samarbeta och ger ekonomiska möjligheter
att förverkliga alla de idrottsanläggningar som behövs inom kommunerna. Ett
sådant samarbete skulle underlätta för kommuner att ge bästa möjliga service
till invånarna oavsett vilken kommun de är bosatta i.
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Det är dock viktigt att dessa gemensamma investeringar inte tränger ut andra
enskilda investeringar i idrottsanläggningar utan bidrar till att få till totalt sett
större investeringar i idrottsanläggningar, med större nytta för invånarna i flera
kommuner.
Stockholms stad äger redan idag bolag tillsammans med andra aktörer,
exempelvis äger Stockholm både Stockholm Exergi och Stockholm vatten AB
tillsammans med andra aktörer. Inom Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) pågår redan arbete med samordnad gymnasieskoleplanering. En
liknande lösning som med gymnasieplaneringen kan användas för
idrottsplanering överlag, men genom ett bolag blir det möjligt att såväl
samplanera som samfinansiera, i synnerhet anläggningar som en kommun har
svårt att finansiera på egen hand.
I ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag skulle kommunerna
gemensamt planera för och bygga idrottshallar och spelplaner på platser som
invånare från olika kommuner enkelt kan nå genom kollektivtrafiken, samt
dela på kostnaderna för såväl byggandet som driften av anläggningarna. Redan
idag finns det visst samarbete mellan kommuner rörande idrottsanläggningar,
exempelvis en friidrottsanläggning i Sollentuna där föreningar från andra
kommuner hyr in sig. Bristen på idrottsanläggningar visar dock tydligt att det
behövs mer samarbete av denna typ.
Samarbete mellan kommuner skulle troligtvis öka möjligheten att bygga
anläggningar för specialidrotter som har färre utövare i länets kommuner, samt
även möjliggöra större multisportanläggningar eller anläggningar för sporter
som har väldigt specifika krav för auktoriserade tävlingar. Vi ska inte här
föregripa exakt vilka anläggningar som kan komma i fråga, det bör ingå i
uppdraget att göra en översyn kring vilka specifika behov som finns.
Idrottsinvesteringar både inom detta bolag och i övrigt ska ske i nära dialog
med riksidrottsförbundet och specialidrottsföreningar som har stor kunskap
och expertis på sina respektive områden.
Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att
- Kommunstyrelsen ska initiera samtal med lämpliga grannkommuner
för att tillsammans hitta lösningar på bristen på idrottsanläggningar,
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-

Kommunstyrelsen ska ta initiativ till att starta ett kommungemensamt
idrottsfastighetsbolag för att gemensamt med andra kommuner kunna
bygga och förvalta idrottsanläggningar

Stockholm den 23 januari 2020
Clara Lindblom (V)
(V)

Tobias Johansson

