Utlåtande 2017:183 RIM (Dnr 106-1733/2016)

Idrottskluster i Södra Skanstull
Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD)

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD) om ett idrottskluster i Södra
Skanstull anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Ärendet
Mikael Valier (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
idrottsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret
och fastighetskontoret göra en plan för hur Södra Skanstull kan göras till ett
idrottskluster som omfattar fler inomhushallar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Södermalms
stadsdelsnämnd och Stockholm Stadshus AB.
Stadsledningskontoret konstaterar att det i nuläget inte finns fler
idrottshallar inplanerade i aktuellt programområde. Andra eventuella
nytillskott av idrottsanläggningar bör i första hand ske utifrån privata
intressenters möjligheter.

Exploateringsnämnden anser att det i liggande programförslag finns
möjliga ytor att rymma nuvarande verksamheter, samt därutöver i ett
maximerat förslag möjlighet till 1-2 inomhushallar samt mindre ytor för andra
idrotter.
Fastighetsnämnden bedömer att området Södra Skanstull har kapacitet att
inrymma fler idrottshallar.
Idrottsnämnden anser att det är prioriterat att befintlig verksamhet får
finnas kvar på villkor som fungerar för respektive verksamhet. Det är av
särskild vikt att den befintliga badmintonhallen får finnas kvar.
Stadsbyggnadsnämnden ser möjlighet att inrymma 1-2 inomhushallar i ett
maximerat förslag, men att det fortsatta arbetet bör ske i samarbete med andra
förvaltningar, med utgångspunkten att finansiering och ansvar för
anläggningarna säkerställs.
Södermalms stadsdelsnämnd anser att det bör finnas utrymme för
inomhushallar i de byggnader som skissats i programförslaget för Södra
Skanstull. Nämnden ställer sig positiv till motionens förslag om att planera för
utveckling av platsen till ett område för idrott, kultur eller annan verksamhet.
Stockholms Stadshus AB anser att det inte behövs ett särskilt uppdrag om
att bilda ett idrottskluster vid Södra Skanstull. Stockholms Stadshus AB ser för
ett eventuellt idrottskluster i Södra Skanstull, att det behöver genomföras
vidare utredningar av både behov, samnyttjande och finansiering.
Mina synpunkter
Majoriteten har anslagit en extra idrottsmiljard under innevarande
mandatperiod, för att börja resan med att bygga ikapp den anläggningsbrist
som tidigare styren lämnat efter sig. Behovet av fullstora idrottshallar och
konstgräsplaner är särskilt stort i hela staden, så väl i innerstaden som
ytterstaden. Majoriteten har färdigställt fem fullstora idrottshallar och beslutat
att färdigställa ytterligare sex idrottshallar de kommande åren. Ytterligare fyra
idrottshallar utreds för eventuell påbyggnad i början av 2020-talet.
Under åren 2009-2016 har planprogrammet för Södra Skanstull arbetats
fram och programmet var på samråd hösten 2016. Till grund för programmet
ligger Vision Söderstaden 2030 och Söderstadens stadsbyggnadsstrategi, båda
antagna av kommunfullmäktige. I dessa styrdokument framgår att
förstärkningen av Södra Skanstull som en idrottsnod är en del av
förverkligandet av Söderstaden.
I Södra Skanstull finns idag badminton, tennis, simhall med inne- och
utebad samt båtklubbar. Därutöver det finns en idrottshall inom Folksams
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kvarter öster om Skansbron. I arbetet med utvecklingen av Södra Skanstull är
det prioriterat att säkerställa att befintlig verksamhet kan fortsätta på lika
villkor som tidigare. Verksamhetsutövama är både enskilda föreningar,
stadens aktörer och privata företag.
I liggande programförslag finns möjliga ytor för att rymma 1-2
inomhushallar. Förslaget av nya idrottshallar skulle dock vara förknippat med
en flytt av badmintonhallen, som innehåller cirka 24 stycken banor.
Om det finns andra aktörer än staden som vill initiera och investera i
ytterligare idrottsytor i området bör det uppmuntras i det vidare arbetet med
området. Stadens egna investeringar i nya idrottsanläggningar ska prioriteras
utifrån det långsiktiga investeringsprogrammet, detta för att vi ska kunna nå
ambitionen om att alla som växer upp i Stockholm ska ha möjlighet att idrotta
och motionera i sin närmiljö.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson
och Cecilia Brinck (alla M) enligt följande.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD) om idrottskluster i Södra Skanstull
bifalls.
2. Dämtöver anförs följande.
Bakgmnden till motionen är planeringen av området Södra Skanstull, vilket erbjuder
ett utmärkt tillfälle att råda bot på bristen på innehallar på Södermalm för bland annat
innebandy och handboll och skapa ett nytt idrottskluster i området. Södra Skanstull är
ett område med utmärkta kommunikationer. Sträckan från Zinkensdamm efter
Ringvägen över Södra Skanstull till Globen och Tele2Arena bildar en
sammanhängande kedja av olika idrottsanläggningar. I Södra Skanstull finns mellan
broarna utrymme för innehall(ar) och nu ges tillfälle att skrida från ord till handling att
- som tidigare diskuterats i idrottsnämnden - bygga hallar på varandra, vilket
nivåskillnaden i området dessutom inbjuder till.
I sitt svar på nämnda motion till kommunfullmäktige yttrar sig exploaterings- och
stadsbyggnadsnämndema liksom Södermalms stadsdelsnämnd positivt till
motionärens förslag att ge idrottsnämnden i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden göra en plan för hur Södra Skanstull
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kan göras till ett idrottskluster. Vi hoppas därmed att motionen leder till att en sådan
plan kan förverkligas. Vi anser att det är viktigt att befintlig hall för bland annat
badminton blir kvar och att vi vill arbeta för en ny hall i området.
I ljuset av det stora behov av idrottslokaler som råder i hela innerstaden och de
utmärkta kommunikationer som finns i området så ter sig platsen mellan broarna
utomordentligt lämplig för den i motionen föreslagna byggnationen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:119) av Mikael Valier (KD) om ett idrottskluster i Södra
Skanstull anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.
Stockholm den 23 augusti 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Markus Nordström (alla M) och Björn Ljung (L)
med hänvisning till Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Erik Slottner (KD) med hänvisning till
Moderaternas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet
Mikael Valier (KD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att
idrottsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret
och fastighetskontoret göra en plan för hur Södra Skanstull kan göras till ett
idrottskluster som omfattar fler inomhushallar.
I motionen påtalas behovet av idrottshallar, inte minst för handboll och
innebandy, och att dessa med fördel skulle kunna placeras i det område mellan
broarna som ska exploateras enligt programförslaget för Södra Skanstull. Det
föreslås i motionen att det ska byggas flera idrottshallar, eventuellt på
varandra, inom området. Motionären föreslår:
Att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret göra en plan för hur
Södra Skanstull kan göras till ett idrottskluster som innefattar fler
inomhushallar.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden,
fastighetsnämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Södermalms
stadsdelsnämnd, och Stockholm Stadshus AB (underremiss SGA Fastigheter).
Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterar att det i nuläget inte finns fler idrottshallar
inplanerade i aktuellt programområde. De befintliga verksamheterna är prioriterade
att behållas inom området, vilket skulle vara svårt om en ny fullstor hall skulle
byggas inom programområdet. Andra eventuella nytillskott av idrottsanläggningar
bör i första hand ske utifrån privata intressenters möjligheter att initiera och investera
i nya idrottsytor och lokaler.
Om en utökad planering för idrott i Södra Skanstull ska fortskrida behöver alltså
finansiering säkerställas i respektive berörd nämnd. Exploateringsnämnden har
huvudansvaret för projektledningen inom Söderstaden.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med vad som anförs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 april 2017
följande.
Exploateringsnämnden åberopar kontorens gemensamma
tjänsteutlåtande som
svar på skrivelse från Mikael Valier (KD) angående motion om att utreda
ett
idrottskluster i Södra Skanstull.
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Under åren 2009 - 2016 har planprogrammet för Södra Skanstull arbetats fram och
programmet var på samråd hösten 2016. Till grund för programmet ligger Vision
Söderstaden 2030 och Söderstadens stadsbyggnadsstrategi, båda antagna av KF. I
dessa styrdokument framgår att förstärkningen av Södra Skanstull som en idrottsnod
är en del av förverkligandet av Söderstaden. Södra Skanstulls programmering som en
tät, tillgänglig och sammankopplad stadsdel är viktig för centrala stadens utvidgning
och för hela Söderstaden.
I Södra Skanstull finns idag badminton, tennis, simhall med inne- och utebad och
båtklubbar. Därutöver finns idrottshall inom Folksams kvarter öster om Skansbron.
Verksamhetsutövama är både enskilda föreningar, privata företag och stadens
aktörer. Den gemensamma faktorn är att verksamheterna har många idrottsutövare i
alla olika åldrar och välfungerande verksamheter en stor del av dygnet. Där
Globenområdet fyller funktionen som ett centrum för evenemang, kan Södra
Skanstull fylla funktionen som centrum för föreningsliv, skolor och motionärer.
Under programarbetet har fokus legat på att få fysisk plats med anläggningar,
angöring och volymer. I liggande programförslag finns möjliga ytor för att rymma
nuvarande verksamheter (tennis, badminton, bad) samt dämtöver i ett maximerat
förslag möjlighet till 1-2 inomhushallar samt mindre ytor för andra idrotter. Detta ser
kontoren som grund för möjligheten att bilda det idrottskluster som omtalas i Vision
Söderstaden.
Under samrådet har synpunkter från idrottsförvaltningen och fastighetskontoret
inkommit som pekar på behovet av att utreda finansiering och drift av de föreslagna
idrottsytorna, men också att samverkan mellan olika aktörer behöver lösas om lokaler
ska samutnyttjas. Utbildningsförvaltningen påpekar i samrådet att idrottsytorna inom
Södra Skanstull inte bara används av föreningslivet utan också fyller ett behov för
skolor som saknar egna idrottshallar.
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Det fortsatta arbetet bör därmed ske i samarbete med andra förvaltningar såsom
idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, exploateringskontoret och
utbildningsförvaltningen. En grundläggande utgångspunkt är att finansiering och
ansvar för anläggningarna säkerställs.
Mot bakgrund av ovanstående ställer sig kontoren positiva till
motionärens yrkande om planering för ett idrottskluster i Södra Skanstull.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 4 april 2017
följande.
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna och överlämna
fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 14 mars 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Fastighetskontoret bedömer att området Södra Skanstull har kapacitet att inrymma
fler idrottshallar. Huruvida detta är ett prioriterat idrottsprojekt utifrån stadens behov
är en fråga för idrottsförvaltningen och inget som fastighetskontoret har möjlighet att
bedöma. Fastighetskontoret kan dock konstatera att området behöver mer liv för att
skapa en tryggare miljö. Detta kan dock uppnås genom olika typer av förtätning och
är inte beroende av just idrottsrelaterad verksamhet.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 april 2017 följande.
Som svar på remissen hänvisar idrottsnämnden till förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Bo Sundin m.fl. (M) samt Mikael Valier (KD),
bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Idrottsförvaltningen har i tidigare planarbete och remisser i ärendet framhållit att det
är av prioritet att befintlig verksamhet får finnas kvar på villkor som fungerar för
respektive verksamhet. Till exempel är det av stor vikt att den befintliga rackethallen,
som är privat och ligger i det aktuella området, får finnas kvar samt att övriga

7

befintliga verksamheter, så som Eriksdalsbadet och båtverksamheten, inte påverkas
negativt av den planerade byggnationen i området Södra Skanstull.
Behovet av idrottsytor/lokaler är stort i hela innerstaden. Dock finns det i nuläget
inga idrottshallar inplanerade i aktuellt programområde, då förvaltningen ser det som
det mest prioriterat att de befintliga verksamheterna får finnas kvar. I nuvarande
programförslag skulle byggnation av en ny fullstor idrottshall för exempelvis
handboll och innebandy vara förknippat med en flytt av badmintonhallen, vilket
förvaltningen avstyrker. Andra eventuella nytillskott av idrottsanläggningar/ytor i
detta område bör i första hand ske utifrån privata intressenters möjligheter att initiera
och investera i nya idrottsytor/lokaler.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 6 april 2017
följande.
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.
Reservation anfördes av Bjöm Ljung (L) och Erik Slottner (KD), bilaga 1.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den har i huvudsak
följande lydelse.
Under åren 2009 - 2016 har planprogrammet för Södra Skanstull arbetats fram och
programmet var på samråd hösten 2016. Till grund för programmet ligger Vision
Söderstaden 2030 och Söderstadens stadsbyggnadsstrategi, båda antagna av KF. I
dessa styrdokument framgår att förstärkningen av Södra Skanstull som en idrottsnod
är en del av förverkligandet av Söderstaden. Södra Skanstulls programmering som en
tät, tillgänglig och sammankopplad stadsdel är viktig för centrala stadens utvidgning
och för hela Söderstaden.
I Södra Skanstull finns idag badminton, tennis, simhall med inne- och utebad och
båtklubbar. Därutöver finns idrottshall inom Folksams kvarter öster om Skansbron.
Verksamhetsutövama är både enskilda föreningar, privata företag och stadens
aktörer. Den gemensamma faktorn är att verksamheterna har många idrottsutövare i
alla olika åldrar och välfungerande verksamheter en stor del av dygnet. Där
Globenområdet fyller funktionen som ett centrum för evenemang, kan Södra
Skanstull fylla funktionen som centrum för föreningsliv, skolor och motionärer.
Under programarbetet har fokus legat på att få fysisk plats med anläggningar,
angöring och volymer. I liggande programförslag finns möjliga ytor för att rymma
nuvarande verksamheter (tennis, badminton, bad) samt dämtöver i ett maximerat
förslag möjlighet till 1-2 inomhushallar samt mindre ytor för andra idrotter. Detta ser

kontoren som grund för möjligheten att bilda det idrottskluster som omtalas i Vision
Söderstaden.
Under samrådet har synpunkter från idrottsförvaltningen och fastighetskontoret
inkommit som pekar på behovet av att utreda finansiering och drift av de föreslagna
idrottsytorna, men också att samverkan mellan olika aktörer behöver lösas om lokaler
ska samutnyttjas. Utbildningsförvaltningen påpekar i samrådet att idrottsytorna inom
Södra Skanstull inte bara används av föreningslivet utan också fyller ett behov för
skolor som saknar egna idrottshallar.
Det fortsatta arbetet bör därmed ske i samarbete med andra förvaltningar såsom
idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, exploaterings-kontoret och
utbildningsförvaltningen. En grundläggande utgångspunkt är att finansiering och
ansvar för anläggningarna säkerställs.
Mot bakgrund av ovanstående ställer sig kontoren positiva till
motionärens yrkande om planering för ett idrottskluster i Södra Skanstull.

Södermalms stadsdelsnämnd

Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 6 april
2017 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Christoffer Järkebom m.fl. (M) och Anne-Lie
Elfvén (L), bilaga 1.

Ersättaryttrande gjordes av Leif Kroon (KD), bilaga 1.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 mars
2017 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positiv till motionens förslag om att planera för utveckling av Södra
Skanstull till en plats där idrotten kan få ordentligt utrymme, så att bland annat
behovet av inomhushallar på Södermalm kan tillgodoses.
I programförslaget för Södra Skanstull föreslås redan att det tätt intill
Eriksdalsbadet placeras två nya byggnader tänkta för idrott, kultur eller annan
verksamhet. Förvaltningen framförde i sitt remissvar på programmet en önskan att
tennishallen får nya lokaler i någon av dessa byggnader eftersom den plats där
tennishallen nu står då skulle kunna omvandlas till värdefull parkmark som skulle ge
mer sammanhängande parkytor. Vidare förordade förvaltningen alternativet att
badmintonhallen flyttar till en ny hall intill Eriksdalsbadet. Förvaltningen anser att
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det utöver detta bör finnas utrymme för inomhushallar i de byggnader som skissats i
programförslaget för Södra Skanstull.

Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 27 april 2017 har i
huvudsak följande lydelse.
Koncernledningen har tagit del av stadsbyggnadsnämndens och
exploateringsnämndens remissvar på motionen. Där framgår att fokus under
programarbetet har varit att fysisk inrymma byggnadsvolymer för anläggningar och
angöringsplatser för transporter, samt att det i befintligt programförslag finns ytor för
att inrymma nuvarande verksamheter. Därutöver finns också inom förslaget
möjlighet till en till två nya inomhushallar samt mindre ytor för andra idrotter, vilket
också innebär att det är möjligt att bilda ett idrottskluster. Idrottsnämnden och
fastighetsnämnden påpekade dock i programsamrådet att både finansiering, drift och
samnyttjande mellan olika aktörer behöver lösas.
Koncernledningen ser för ett eventuellt idrottskluster i Södra Skanstull, att det
behöver genomföras vidare utredningar av både behov, samnyttjande och
finansiering. Det gäller inte minst mot bakgrund av de satsningar som kan tänkas
behöva uppstå. Mot bakgrund av de möjligheter och förutsättningar som anges ovan,
ser koncernledningen sammantaget att det inte behövs något särskilt uppdrag om att
bilda ett idrottskluster vid Södra Skanstull.
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Bilaga 1
Reservationer m.m.
Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Bo Sundin m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) enligt
följande.
avslå förvaltningens förslag till beslut
bifalla motionen
därutöver anföra följande:
Bakgrunden till motionen är planeringen av området Södra Skanstull, vilket erbjuder
ett utmärkt tillfälle att råda bot på bristen på innehallar på Södermalm för bland annat
innebandy och handboll och skapa ett nytt idrottskluster i området. Södra Skanstull är
ett område med utmärkta kommunikationer. Sträckan från Zinkensdamm efter
Ringvägen över Södra Skanstull till Globen och Tele2Arena bildar en
sammanhängande kedja av olika idrottsanläggningar.
I Södra Skanstull finns mellan broarna utrymme för innehall(ar) och nu ges tillfälle
att skrida från ord till handling att - som tidigare diskuterats i idrottsnämnden - bygga
hallar på varandra, vilket nivåskillnaden i området dessutom inbjuder till.
Vi anser att idrotten enbart apostroferas i planbeskrivningen av området Södra
Skanstull och inte alls får ut något ytterligare i förslaget så som det ser ut idag.
I sitt svar på nämnda motion till kommunfullmäktige yttrar sig Södermalms
stadsdelsförvaltning positivt till motionens förslag att ge idrottsförvaltningen i uppdrag
att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret göra en plan för hur
Södra Skanstull kan göras till ett idrottskluster. Vi anser att det är viktigt att befintlig
hall för bland annat badminton blir kvar och att vi vill arbeta för en ny hall i området.
I sitt svar framhåller idrottsförvaltningen att det i nuläget inte finns några
idrottshallar inplanerade i det aktuella programområdet. Byggnation av en ny fullstor
idrottshall skulle vara förknippat med en flytt av badmintonhallen och det är
förvaltningen emot. Däremot tycker förvaltningen att privata aktörer ska initiera och
investera i ett projekt som förvaltningen ser som omöjlig. Det är ett märkligt svar på
en utmärkt motion.
I ljuset av det stora behov av idrottslokaler som råder i hela innerstaden och av de
utmärkta kommunikationer som finns i området så ter sig förvaltningens svar än
märkligare. Platsen mellan broarna är utomordentligt lämplig för den i motionen
föreslagna byggnationen och det är beklagligt att idrottsförvaltningen föreslår
nämnden att besluta att försitta en unik chans att skapa detta idrottskluster.
Vi yrkar bifall till motionärens förslag och avslag på förvaltningens förslag till
beslut.
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Stadsbyggnadsnämnden

Reser\’ation anfördes av Björn Ljung (L) och Erik Slottner (KD) enligt
följande.
att stadsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen, samt att därutöver an
föra följande:
Bakgrunden till motionen är planeringen av området Södra Skanstull, vilket erbjuder
ett utmärkt tillfälle att råda bot på bristen på innehallar på Södermalm för bland annat
innebandy och handboll och skapa ett nytt idrottskluster i området. Södra Skanstull är
ett område med utmärkta kommunikationer. Sträckan från Zinkensdamm efter
Ringvägen över Södra Skanstull till Globen och Tele2Arena bildar en
sammanhängande kedja av olika idrottsanläggningar.
I Södra Skanstull finns mellan broarna utrymme för innehall(ar) och nu ges tillfälle
att skrida från ord till handling att - som tidigare diskuterats i idrottsnämnden - bygga
hallar på varandra, vilket nivåskillnaden i området dessutom inbjuder till. Vi anser att
idrotten enbart apostroferas i planbeskrivningen av området Södra Skanstull och inte
alls får ut något ytterligare i förslaget så som det ser ut idag.
I sitt svar på nämnda motion till kommunfullmäktige yttrar sig exploaterings- och
stadsbyggnadskontoren positiva till motionärens förslag att ge idrottsförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret göra en
plan för hur Södra Skanstull kan göras till ett idrottskluster. Vi hoppas därmed att
motionen leder till att en sådan plan snarast förverkligas.

Södermalms stadsdelsnämnd

Särskilt uttalande gjordes av Christoffer Järkebom m.fl. (M) och Anne-Lie
Elfvén (L) enligt följande.
Vi är mycket positiva till ett idrottskluster i Södra Skanstull. Vi delar förvaltningens
bedömning att detta är en lämplig plats för att planera för en plats där idrotten kan få
ordentligt utrymme. Det finns till behov av exempelvis inomhushallar på Södermalm.

Ersättaryttrande gjordes av Leif Kroon (KD) enligt följande.
Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit nämnden
att bifalla motionen
att därutöver anföra följande:
Bakgrunden till motionen är planeringen av området Södra Skanstull, vilket erbjuder
ett utmärkt tillfälle att råda bot på bristen på innehallar på Södermalm för bland annat
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innebandy och handboll och skapa ett nytt idrottskluster i området. Södra Skanstull är
ett område med utmärkta kommunikationer. Sträckan från Zinkensdamm efter
Ringvägen över Södra Skanstull till Globen och Tele2Arena bildar en
sammanhängande kedja av olika idrottsanläggningar.
I Södra Skanstull finns mellan broarna utrymme för innehall(ar) och nu ges tillfälle
att skrida från ord till handling att - som tidigare diskuterats i idrottsnämnden - bygga
hallar på varandra, vilket nivåskillnaden i området dessutom inbjuder till.
Kristdemokraterna anser att idrotten enbart apostroferas i planbeskrivningen av
området Södra Skanstull och inte alls får ut något ytterligare i förslaget så som det ser
ut idag.
I sitt svar på nämnda motion till kommunfullmäktige yttrar sig
stadsdelsförvaltningen positiv till motionärens förslag att ge idrottsförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret göra en
plan för hur Södra Skanstull kan göras till ett idrottskluster. Vi hoppas därmed att
motionen leder till att en sådan plan snarast förverkligas.
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