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Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026
Yttrande till kommunstyrelsen
Förvaltningens förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
Sammanfattning
Stadens nya strategi för idrottsanläggningar föreslås ersätta den
långsiktiga investeringsplanen från 2015, och blir ett komplement till
det idrottspolitiska programmet. Behovet av fler anläggningar är
fortsatt stort i takt med att staden växer. Samtidigt finns sedan tidigare
ett underskott på anläggningar, och många är i behov av underhåll. En
behovsanalys och nyckeltal för större anläggningar redovisas, samt
strategier och inriktningar för utbyggnaden.
Förvaltningen lämnar framför allt synpunkter på spontanidrottsanläggningar, där stadsdelsnämnderna ansvarar för anläggningar på
parkmark. Förvaltningen efterlyser mer samverkan med
idrottsförvaltningen och Sisab, där jämställdhet, tillgänglighet,
trygghet och kommunikation är viktiga frågor för samarbete.
Förvaltningen är mycket positiv till förslaget om fler konstfrusna
isbanor för allmänhetens åkning, och förslaget om fler föreningslokaler
i idrottsanläggningarna. Båda dessa efterfrågas i stor utsträckning av
medborgarna.
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Bakgrund
Idrottsförvaltningen har, på uppdrag av kommunfullmäktige i
samband med budget för 2020, sett över prioriteringarna i den
nuvarande investeringsplanen för idrottsanläggningar samt
befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i samverkan med
idrottsförbunden. Den nya strategin för idrottsanläggningar, som tar
sikte på de kommande fem åren, godkändes av idrottsnämnden i
december 2021 och överlämnades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har sänt strategin på remiss till stadslednings-
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kontoret, stadsdelsnämnderna, berörda facknämnder och
idrottsförbunden.
Ärendet
Stadens nya strategi för idrottsanläggningar blir ett komplement till
det idrottspolitiska programmet. Den framtagna strategin föreslås
ersätta den långsiktiga investeringsplanen från 2015 som styrdokument
i stadens arbete med nya och utvecklade idrottsanläggningar. Staden
ska särskilt prioritera grupper som i mindre utsträckning är fysiskt
aktiva, såsom flickor, ungdomar med utländsk bakgrund, med
funktionsnedsättning eller låg socioekonomisk bakgrund.
Ett växande Stockholm innebär att efterfrågan på idrottsanläggningar och ytor för fysisk aktivitet kommer att öka till följd
av förväntad befolkningsökning. Samtidigt finns redan idag ett
underskott på idrottsanläggningar. Det behöver alltså tillkomma
anläggningar i såväl befintliga områden som i de delar av staden där
mer omfattande stadsutveckling planeras. Därutöver har många av
de befintliga anläggningarna ett stort behov av underhåll.
Stockholm ska erbjuda anläggningar för bredd-, motions- och
spontanidrott, samt tävlingsidrott på hög nivå. Strategin presenterar
fyra övergripande strategier: jämställdhet, jämlikhet, bredd i utbud,
samt klimat och miljö.
Strategin omfattar anläggningar för både föreningsidrott och
spontanidrott. Jämfört med Stockholms kranskommuner har
Stockholms stad en lägre anläggningstäthet per invånare, men har
ändå ett jämförelsevis högt antal aktiviteter för barn och ungdomar.
En behovsanalys och nyckeltal för vissa större typer av
anläggningar redovisas i strategin. Fram till 2030 beräknas behovet
av idrottsanläggningar i Söderort vara:
7 konstgräsplaner
8,5 idrottshallar
4 ishallar
43 simbanor i simhallar
5 undervisningsbassänger i simhallar
0 friidrottsanläggningar
Stora delar av detta finns i stadens investeringsplan till 2030, men
när det gäller behoven av konstgräsplaner och ishallar, saknas en
del investeringsmedel.
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Spontanidrottsytor lyfts också fram i strategin. Det är anläggningar
som inte kan bokas, utan fritt disponeras av invånarna. Det handlar
till exempel om motionsspår, utegym, mindre bollplaner och
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skejtbanor. Dessa finns på både idrottsplatser och i parker. Strategin
poängterar att staden ska ligga i framkant för att utveckla nya typer
av spontanidrottsanläggningar, inte minst för att locka fler flickor
till rörelse.
Avslutningsvis identifieras i strategin fem inriktningsområden, vilka
är utveckling av anläggningar, säkerställa behovet av idrottsytor
som en del av stadsutvecklingen, samverkan, stockholmarnas
efterfrågan samt innovation.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och
intern service. De fackliga organisationerna informeras vid
förvaltningsgrupp den 15 mars 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att strategin ger en bra bild av behovet av
idrottsanläggningar och de utmaningar som staden står inför. De
övergripande strategier som presenteras bedömer förvaltningen som
relevanta. Det framgår inte vilka förvaltningar som deltagit i
framtagandet av strategin. Till exempel om någon
stadsdelsförvaltning medverkat gällande spontanidrottsytor på
parkmark.
Allmänna synpunkter på dokumentet är att det skulle kunna
presenteras i en mer lättillgänglig grafisk form och förses med en
sammanfattning. Det är även bra att undvika facktermer som inte är
allmänt kända, till exempel linbanor i simhallar, vilket kan ersättas
av termen simbanor.
I strategin anges att en del av behovet av nya idrottsanläggningar
ingår i stadens investeringsplan till 2030. De anläggningar som är
aktuella i stadsutvecklingsprojekt i Hägersten-Älvsjö
stadsdelsområde är nya idrottshallar i Midsommarkransen och
Nybohov. Det finns även planer på att ersätta Västertorps sim- och
idrottshall med en ny anläggning som ska få större kapacitet än den
nuvarande.
För spontanidrottsytor presenteras inte något kvantifierat behov,
utan här hänvisas till att användningen av befintliga anläggningar
studeras. Stadsdelsnämndens ansvarar för de anläggningar för
spontanidrott som ligger på parkmark. I Hägersten-Älvsjö
stadsdelsområde finns många olika anläggningar för spontanidrott
och dessa har förvaltningen lagt upp på stadens webbplats
https://motionera.stockholm/ Förutom bollplaner, utegym och
skejtbanor finns mindre vanliga anläggningar som BMX-bana,
beachvolleyplan och käpphästbana. En del av anläggningarna ligger
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på parkmark, en del på idrottsmark, och några på Sisab:s
fastigheter.
Anläggningar på parkmark ansvarar stadsdelsförvaltningarna för,
och de finansieras med parkinvesteringsmedel. Önskemålen om
olika anläggningar har ökat, men investeringsmedlen har inte ökat i
samma omfattning. Förvaltningen strävar efter ett brett utbud och
att anläggningarna ska vara flexibla för olika användare och olika
aktiviteter. Stadsdelsförvaltningen anser att de fyra strategier för
investeringar som föreslås är relevanta och något som förvaltningen
redan försöker utgå ifrån. Därutöver behöver förvaltningen även
göra en avvägning mellan önskemål om anläggningar i parker och
behovet av bevarade friytor i parker.
Förvaltningen anser att samarbetet mellan idrottsförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna kan utvecklas för att planeringen av olika
anläggningar för spontanidrott ska bli mer samordnad än idag. Även
Sisab, som förvaltar spontanidrottsytor på skolgårdar behöver
medverka för att få en heltäckande bild. Förvaltningen samverkar
även gärna när det gäller frågor om jämställdhet och tillgänglighet
till spontanidrottsytor, där det finns behov av kompetensutveckling.
Även kommunikation till allmänheten om vilka anläggningar som
finns är ett viktigt samarbetsområde.
Trygghet vid anläggningar och på vägen dit lyfts fram i strategin.
Förvaltningen arbetar ständigt med denna fråga och har genom
stadens trygghetsmedel fått möjlighet att både anlägga utegym och
mindre konstgräsplaner, samt förbättra belysningen vid dessa och
på parkvägarna. Under 2021 anlades till exempel ett utegym med
belysning i Västberga, och i samarbete med idrottsförvaltningen
förbättrades tryggheten vid Mälarhöjdens IP i Fruängen genom att
en ny belyst parkväg anlades genom ett otryggt parkstråk från
centrum.
När det gäller spontan skridskoåkning anger strategin målet om
minst en konstfrusen bana per stadsdelsområde till 2030. Detta är
något som det finns stor efterfrågan på hos invånarna. De
skridskobanor som stadsdelsnämnden spolar på parkmark är
beroende av kallt väder och det är sällan tillräckligt kallt för att
anlägga bra isar. Förvaltningen vill dock framhålla att
stadsdelsnämnden inte har kompetens eller resurser att sköta en
konstfrusen bana, utan dessa bör placeras på idrottsplatser.
Under inriktningsområdet Utveckling av anläggningar föreslås att
stadens idrottsplatser ska fungera mer som mötesplatser genom till
exempel fler föreningslokaler. Förvaltningen anser att det är ett
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mycket bra förslag eftersom det i många stadsdelar råder brist på
föreningslokaler.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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