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Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026.
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/21.
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Stadens nuvarande långsiktiga investeringsplan för
idrottsanläggningar antogs 2015. I budget för 2020 fick
idrottsförvaltningen i uppdrag att se över prioriteringarna i denna
plan samt se över befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i
samverkan med idrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts
in i 2021. Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås
ersätta den långsiktiga investeringsplanen som styrdokument i
stadens långsiktiga arbete med nya och utvecklade
idrottsanläggningar.
Förvaltningen är positiv till den föreslagna strategin som är tydlig
och väl genomarbetad. De framtagna förslagen till övergripande
strategier med åtföljande inriktningsområden är en bra
utgångspunkt för säkerställande av att stadens idrottspolitiska mål
uppnås. Förvaltningen ser positivt på en utökad samverkan inom
staden med syfte att utveckla möjligheterna att locka fler invånare
att motionera och idrotta. Eftersom de idrottspolitiska satsningarna
har fokus på fysisk aktivitet och motion ur ett folkhälsoperspektiv är
det viktigt att en mångfald av aktiviteter erbjuds och tillgängliggörs.
Stadens idrottsanläggningar behöver också uppföras med en bra
geografisk spridning för att det ska bli möjligt att uppnå målet om
en fysiskt aktiv befolkning.
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Bakgrund
Stadens nuvarande långsiktiga investeringsplan för
idrottsanläggningar antogs 2015. I budget för 2020 fick
idrottsförvaltningen i uppdrag att se över prioriteringarna i denna
plan samt se över befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i
samverkan med idrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts
in i 2021. Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås
ersätta den långsiktiga investeringsplanen som styrdokument i
stadens långsiktiga arbete med nya och utvecklade
idrottsanläggningar.
Sammanfattning av remissen
Förslaget till Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar
2022-2026, föreslås vara underordnad samt ett komplement till det
idrottspolitiska programmet.
I Stockholms stads idrottspolitiska program 2018-2022, anges
målsättningar och strategier för hur staden ska arbeta med idrott och
motion. Det huvudsakliga målet i programmet är att stimulera fler
stockholmare till fysisk aktivitet. Stadens vision är att alla
stockholmare utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och
förutsättningar. I programmet läggs särskild vikt vid att arbeta för
ett jämställt och jämlikt utövande av idrott och motion. Den primära
målgruppen som staden arbetar för är barn och ungdomar i åldrarna
7-20 år samt personer med funktionsnedsättning. För att nå målet
om ökad fysisk aktivitet prioriterar staden grupper som i mindre
utsträckning är aktiva, dessa grupper är:
 Ungdomar 13-20 år, särskilt flickor.
 Flickor 10-20 år med utländsk bakgrund.
 Personer med funktionsnedsättning från 7 år års ålder.
 Barn och ungdomar 10-20 år med låg socioekonomisk
bakgrund.
Strategin är tänkt som en utgångspunkt för planering och
prioritering när staden bygger nya idrottsanläggningar. Ett växande
Stockholm innebär att efterfrågan på idrottsanläggningar och ytor
för fysisk aktivitet kommer att öka till följd av en förväntad
befolkningsökning. Samtidigt är behovet av ytterligare anläggningar
redan idag större än utbudet vilket innebär att det behöver
tillkomma nya anläggningar i såväl befintliga områden som i delar
av staden där mer omfattande stadsutveckling planeras.
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Stadens målsättning är att kunna erbjuda idrottsanläggningar som
passar alla oavsett ambitionsnivå eller önskad organisationsform.
Parallellt med befolkningsökningen har också önskemålen från
olika idrottsorganisationer om att kunna utöva respektive idrott året
om blivit fler de senaste åren vilket ställer andra krav på
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anläggningarna. Vid sidan om att planera för nya anläggningar i den
omfattning som krävs så finns också behov av att underhålla och
reinvestera i befintliga anläggningar så att det anläggningsutbud
som finns idag kan bibehållas och utvecklas.
Vid sidan av behovet av idrottsanläggningar för den organiserade
idrotten finns ett stort behov av ytor och lokaler som är tillgängliga
för spontant idrottande, det vill säga idrottande som inte förutsätter
medlemskap i förening eller annan organisation. En utgångspunkt
för stadens spontanidrottsytor är att de ska vara fritt tillgängliga, att
aktivitet ska kunna utövas närhelst det passar den enskilde utövaren
och fungera i samklang med lokalsamhället.
Strategin är uppdelad i fyra huvuddelar där det inledande avsnittet
beskriver ett urval av andra styrdokument i staden som berör
strategin för idrottsanläggningar. I strategins andra del identifieras
de strategier som på ett övergripande plan genomsyrar arbetet med
att utveckla utbudet av idrottsanläggningar. Den tredje delen
beskriver behovsanalysen för olika typer av idrottsanläggningar,
vilken följs av en fjärde del som redogör för de arbetssätt och
inriktningar som staden ska arbeta efter för att utveckla utbudet av
idrottsanläggningar.
Övergripande strategier som ska vara vägledande i stadens
arbete med idrottsanläggningar:
 Jämställdhet.
 Jämlikhet.
 Bredd i utbud.
 Klimat och miljö.
Följande inriktningsområden behöver staden arbeta utifrån för
att kunna omhänderta de behov som identifieras:
 Utveckling av anläggningar.
 Säkerställa behovet av idrottsytor som en del av
stadsutvecklingen.
 Samverkan.
 Stockholmarnas efterfrågan.
 Innovation.
Ärendets beredning
Detta ärende har utarbetats inom avdelningen för verksamhetsstöd
och stadsmiljö.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till den föreslagna strategin som är tydlig
och väl genomarbetad. De framtagna förslagen till övergripande
strategier med åtföljande inriktningsområden är en bra
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utgångspunkt för säkerställande av att stadens idrottspolitiska mål
uppnås.
Inom Stockholms stad är det idrottsnämnden som har det
övergripande ansvaret för den långsiktiga investeringsplaneringen
av stadens idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar inom
idrottsmark. Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och utveckling
av anläggningar för motion och spontanidrott, som exempelvis
utomhusgym, inom park- och naturområden.
Förvaltningen ser positivt på en utökad samverkan inom staden med
syfte att utveckla möjligheterna att locka fler invånare att motionera
och idrotta. Det sker redan idag en organiserad samverkan mellan
förvaltningen och stadens fackförvaltningar och bolag i frågor som
gäller markanvändning och stadsutveckling med stadens
översiktsplan som utgångspunkt. Samverkan sker tidigt i
planeringsprocessen av nya stadsbyggnadsprojekt bland annat med
syfte att invånarnas behov av park- och naturområden samt ytor för
motion, spontanidrott, lek, rekreation och friluftsliv ska tillgodoses
när nya bostäder färdigställs.
Eftersom de idrottspolitiska satsningarna har fokus på fysisk
aktivitet och motion ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att en
mångfald av aktiviteter erbjuds och tillgängliggörs. Stadens
idrottsanläggningar behöver också uppföras med en bra geografisk
spridning för att det ska bli möjligt att uppnå målet om en fysiskt
aktiv befolkning.
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