Svar på interpellation (2017:22) av Bo Sundin (M)
om Bromstens konstgräsplan
Bo Sundin (M) ställer följande frågor till mig:

1. Varför vill den socialdemokratiskt ledda majoriteten i
stadshuset riva och rasera en nybyggd fotbollsplan?
2. Varför gjordes remissrundan under juli månad när få har
möjlighet att ta del av detta förslag och lämna synpunkter?
3. Har alternativa markytor för den nya skolan undersökts, när
det finns flera i närområdet?
4. Är Bromstens IP den absolut enda plats i området det finns
att bygga en skola på?
5. Över 1400 personer har protesterat mot förslaget i en
namninsamling, vilket är borgarrådets svar till dem?
2008 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om ett nytt program för
stadsutveckling av Bromstens industriområde, med målsättningen
att skapa en tät och integrerad blandstad. Bromstensstaden beräknas
innehålla cirka 1600 bostäder, parker, skola och centrumändamål. I
programmet fattade staden, under ledning av den dåvarande
borgerliga majoriteten, beslut om att placera skolan på nuvarande
Bromstens IP.
2013 fattade idrottsnämnden, under den moderatledda majoriteten,
beslut om att anlägga en konstgräsplan på Bromstens IP, som också
färdigställdes.
Med dessa förutsättningar har den nuvarande majoriteten fattat
beslut om att revidera detaljplanen för att möjliggöra att
idrottsplatsen inte blir planstridig, samtidigt som en skola kan
inrymmas inom området. Gruppen för samordnad
grundskoleplanering i Stockholm har fått i uppdrag att genomföra
en grundlig utredning om det finns realistiska alternativ för en skola
i området.
Den tidigare remissrundan för samråd kring detaljplaneförslaget har
skett enligt tidsplan, med en förlängd svarstid. Under samrådet
inkom flera synpunkter, som senare låg till grund för det reviderade
beslutet.

Bromstens IP:s framtid har engagerat många medborgare från
lokalsamhället, och den ostrukturerade planeringen i tidigare skede
har föranlett en oro för hur området ska komma att utvecklas. Flera
frågor har väckts i ärendet bland annat om det finns andra
realistiska placeringar för en skola. Majoriteten har tagit till sig av
synpunkterna och har därför tillsatt en utredning, som ska belysa
frågan.
I stadsdelsområdet Spånga-Tensta finns idag 13 spelplaner, tre
idrottshallar, en simhall, två isbanor, två motionsspår samt två
utegym. Majoriteten har höga ambitioner om att bygga en stad med
goda stadskvaliteter. Arbetet innefattar att möta behovet av nya
bostäder, skolor, idrottsytor och annan viktig samhällsservice.
Majoriteten har sedan skiftet av styret i staden den högsta
byggtakten sedan miljonprogrammets dagar, och bostadsmålet om
40 000 bostäder kommer att nås.
Skolutbyggnaden fortsätter, och sedan år 2014 har 26 nya förskolor
och skolor byggts, för att öka antalet elevplatser i Stockholm och
garantera bra kommunal förskola samt grundskola nära hemmet.
Under mandatperioden har 21 konstgräsplaner anlagts och fyra
fullstora hallar färdigställts för att öka tillgången till idrotten för
Stockholms barn och unga.
Idrotten är högt prioriterad för stadens majoritet. Under
mandatperioden har majoriteten anslagit en extra idrottsmiljard,
som innebär en fördubbling av investeringsramen för idrott. Staden
har även initierat en ny översiktsplan med ambitionen att bland
annat planera in idrottsytor redan från början. Genom en långsiktig
planering kan idrottens ytor säkerställas i ett tidigt skede när
Stockholm byggs ut.

Stockholm den 27 oktober 2017
Mirja Räihä
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