Motion av Bo Sundin,
utveclcla Stockholms stadion som ©venemangsarena

(M) om

Stockholm stadion är en klassisk idrotts- och evenemangsarena som byggdes inför OS i
Stockholm 1912. Sedan dess har flera världsrekord, oförglömliga konserter och minnesvärda
sporthändelser ägt rum på arenan som idag är den äldsta aktiva OS-arenan i världen.
Trots att arenan är en uppskattad idrotts- och evenemangsarena så är nyttjandet relativt lågt.
Sedan svenska fotbollsförbundets nya arenakrav trädde i kraft för några år sedan så är Stadion
inte längre godkänd för spel i herrfotbollens högsta och nästa hösta division, vilket bland
annat inneburit att den största hyresgästen Djurgårdens IF Fotboll lämnade arenan för spel på
Tele 2 arena sommaren 2013. Därmed försvann en stor hyresgäst samtidigt som det inte
kommit in någon ny, motsvarande hyresgäst.
Alliansen i idrottsnämnden gav 2012 idrottsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för
att få in fler och nya hyresgäster efter att Djurgården IF fotboll lämnade arenan. Trots detta
har nyttjandet av anläggningen endast ökat marginellt sedan dess.
I syfte att öka inslaget av evenemang på Stockholms Stadion ska kommunstyrelsen
och Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningarna för en organisatorisk
flytt av Stockholms Stadion till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB. Detta då SGAfastigheter, av kommunfullmäktige, har ett särskilt uppdrag att hyra ut lokaler till evenemang
och dylikt och därmed är mer lämpad för uppdraget att öka andelen evenemang på
Stockholms stadion.
Samtidigt som det är viktigt att öka nyttjandet av Stockholms stadion så är det också viktigt
att breddidrotten även fortsättningsvis ges tillgång till anläggningen under de tider då
anläggningen inte används för evenemang eller annan förhyrning. Vi ser inte att det finns
några motsättningar i att göra en organisationsförändring och samtidigt behålla
breddidrottsinslagen på Stadion men det är viktigt att S G A-fastigheter har en nära dialog med
idrottsförvaltningen för att hitta bra lösningar för detta.
Med anledning av ovan föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att:
1. utreda möjligheten att överförande av ägande och drift av Stockholms Stadion från
fastighetsnämnden till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.
Stockholm den 11 maj 2016

