Utlåtande 2017:128 RIM (Dnr 106-814/2016)

Stockholms stadion som evenemangsarena
Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:55) av Bo Sundin med flera (M) om ”Stockholms stadion
som evenemangsrena” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Emilia Bjuggren anför följande.

Ärendet
I syfte att öka inslaget av evenemang på Stockholms stadion föreslår Bo
Sundin med flera (M) i en motion till kommunfullmäktige att
kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utreder förutsättningarna för
en organisatorisk flytt av Stockholms Stadion till Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, Östermalms stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB och
Stockholms Idrottsförbund. Stockholms Stadshus AB har remitterat vidare till
dotterbolagen Stockholm Business Region AB och Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB (SGAF). Stockholms Idrottsförbund har ej inkommit med svar.

Stadsledningskontoret konstaterar att en flytt skulle kunna ha en negativ
inverkan på idrottsnämndens driftorganisation samt att barn- och
ungdomsidrottens tillträde till arenan troligen säkras mer långsiktigt under
nuvarande driftorganisation.
Fastighetsnämnden anser att intentionen att öka nyttjandet av Stockholms
stadion är god, dock är byggnaden ett byggnadsminne med stort
kulturhistoriskt värde, något som kan försvåra större anpassningar. Innan en
eventuell försäljning kan bli aktuell måste hyresgästens, det vill säga
idrottsförvaltningens, behov säkerställas.
Idrottsnämnden beskriver i sitt yttrande hur arenan används i dag och de
risker en överföring av ägande och drift till evenemangsfastighetsbolaget kan
medföra för verksamheten.
Östermalms stadsdelsnämnd anser att de befintliga idrottsanläggningar som
finns i innerstaden i första hand bör täcka skolors och idrottsföreningars behov
av anläggningar. Därför bör den utredning som motionären förslår
kommunfullmäktige föregås av en utredning över vilket behov skolor och
föreningar i innerstaden har av anläggningen idag och de närmsta åren.
Stockholms Stadshus AB anser att en överföring av Stadion till SGAF
skulle medföra behov av utökade koncernbidrag för bolaget, samt att bolagets
verksamhet generellt behöver expandera genom bl.a. ett utökat personalbehov,
vilket inte vore en hållbar utveckling utifrån ett långsiktigt finansiellt och
ekonomiskt perspektiv. Det skulle dessutom riskera och förändra
förutsättningarna att säkerställa driften av befintliga arenor inom SGAF.
Mina synpunkter
Stockholms Stadion är en uppskattad arena av stadens invånare och
Stockholms idrottsrörelse. Idag spelar bland annat Djurgårdens idrottsförening
(DIF) damer sina hemmamatcher på planen, som delrenoverades under år 2016
som en elitanpassning till damernas hösta serie. Stadion är uppskattad som
evenemangsarena både för idrott och konserter. Arenan uppehåller flera stora
och viktiga arrangemang, som exempelvis Bauhausgalan där friidrottsstjärnor
från hela världen deltar i Diamonds League, Stockholm Marathon som har sin
start- och målgång på arenan varje år och under sommaren 2017 kommer
arenan bland annat användas av en av Sveriges mest folkkära artister Håkan
Hellström.
Stadion är också en viktig arena för Stockholms allmänhet och breddidrott.
Stockholms idrottsrörelse och skolelever får både tränings- och
tävlingsmöjligheter. När Stadion inte är bokad används den sommartid flitigt

av stadens löpare och under vintern anläggs skidspår på Stadion som är
mycket uppskattade av vintersportande stockholmare.
Stockholms kommunfullmäktige fattade under år 2016 beslut om ett nytt
evenemangsprogram för staden. Stockholm ska ha goda förutsättningar för
såväl små som stora evenemang. Mindre, ofta lokala arrangemang, är viktiga
för konstnärlig utveckling och stadens sammanhållning. Större evenemang,
som exempelvis internationella kongresser, idrottstävlingar och stora
kulturevenemang, bidrar i sin tur till tillväxt, sysselsättning och
marknadsföring av Stockholm som evenemangsstad. 80 % av de arrangemang
som staden arrangerar klassas som idrottsevenemang och där har Stockholms
stadion alltid varit en central punkt. Samtidigt fyller Stockholms Stadion just
en viktig funktion som en idrottsanläggning som är öppen för Stockholms
barn, ungdomar och motionärer och för att värna detta anser vi inte att det
finns någon anledning att överföra ansvaret för Stadions drift från
idrottsförvaltningen.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion (2016:55) av Bo Sundin med flera (M) om ”Stockholms stadion
som evenemangsrena”
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson
och Cecilia Brinck (alla M) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Motion (2016:55) av Bo Sundin m.fl. (alla M) om Stockholms stadion som
evenemangsarena bifalls.
2. Dämtöver anförs följande.
Stockholms stadion är en fantastisk bredd- och evenemangsarena. Arenan har stått
värd för olympiska spel, allsvensk fotboll, oförglömliga konsertevenemang samt
otaliga bredd- och elitidrottsevenemang. Trots omfattande renoveringar, som kostat
Stockholms skattebetalare närmare hundra miljoner kronor, så är nyttjandet av arenan
begränsat.
Sedan Djurgårdens IF Fotboll lämnade arenan till förmån för spel på Tele2 Arena
år 2013 så har intäkterna sjunkit kraftigt samtidigt som driftkostnaderna är höga.
Dessvärre är kostnaderna för driften av Stadion idag mycket högre än intäkterna, vilket

innebär att idrottsnämnden måste hålla arenan flytande genom att ta pengar från andra
prioriterade och angelägna idrottsprojekt. Detta är mycket olyckligt.
Trots flera försök från idrottsnämnden att öka hyresintäkterna och se till att
evenemangen blir fler så har effekterna varit begränsade. Vi menar att arenan
fortfarande har en stor potential som idrotts- och evenemangsplats i Stockholms
innerstad och vi tror att man kan maximera arenans kapacitet genom att flytta över
ägandet till SGA Fastigheter AB som trots allt har uppdraget att bedriva
evenemangsarenor. Däremot är det viktigt att i det arbetet också föra en dialog med
breddidrotten och de idrottsföreningar som idag finns och tränar på Stadion idag.
Vi värdesätter möjligheten för bredd- och spontanidrottens att använda arenan och
vi menar att det är viktigt att detta beaktas även vid en eventuell överflytt till SGA
Fastigheter. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska i dialog med SGA Fastigheter
säkerställa bredd- och spontanidrottens rätt att fritt nyttja anläggningen på tider då
evenemang inte förekommer.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motion (2016:55) av Bo Sundin med flera (M) om ”Stockholms stadion
som evenemangsrena” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
utlåtandet.

Stockholm den 17 maj 2017

På kommunstyrelsens vägnar:
KARIN WANNGÅRD
Emilia Bjuggren
Ulrika Gunnarsson
Reservation anfördes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia
Brinck, Dennis Wedin och Jonas Nilsson (alla M) med hänvisning till
Moderatemas reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Emlund (C) och Erik Slottner (KD) med
hänvisning till Moderatemas reservation i borgarrådsberedningen.

Remissammanställning

Ärendet
I syfte att öka inslaget av evenemang på Stockholms stadion föreslår Bo
Sundin med flera (M) i en motion till kommunfullmäktige att
kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB utreda förutsättningarna för en
organisatorisk flytt av Stockholms Stadion till Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB. Detta då SGA-fastigheter 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. Motionärerna ser inte att det finns några motsättningar i att
göra en organisationsförändring och samtidigt behålla breddidrottsinslagen på
Stadion men det är viktigt att SGA-fastigheter har en nära dialog med
idrottsförvaltningen för att hitta bra lösningar för detta.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, Östermalms stadsdelsnämnd, Stockholms Stadshus AB och
Stockholms Idrottsförbund. Stockholms Stadshus AB har remitterat vidare till
dotterbolagen Stockholm Business Region AB och Stockholm Globe Arena
Fastigheter AB. Stockholms Idrottsförbund har ej inkommit med svar.
Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadion uppfördes mellan åren 1910 - 1912 för att hysa Olympiska spelen. Staden
övertog 1964 ansvaret för Stadion från Sveriges Centralförening för idrottens
främjande. I avtalet förband sig staden bland annat att verka för att anläggningen
skulle upptas som byggnadsminne samt tillse att anläggningen även i framtiden kan
användas för idrottsändamål. Enligt avtalet åligger det staden att underhålla och
vårda Stadion så att den byggnadsminnesskyddade byggnaden inte förfaller.

Stadionborgen, exklusive norra läktaren, är enligt stadsmuseets
byggnadsklassificering av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. För staden
innebär ”K-märkningen” stora åtaganden och skyldigheter. Staden har bland annat
skyldighet att vårda och underhålla arenan som byggnadsverk men också som en
levande arena för idrott och kultur. Drift- och underhållarbeten skall utföras på ett
sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Alla ingrepp i anläggningen
skall godkännas av länsstyrelsen
Stockholms stadion har 20-30 evenemang inbokade årligen och används i övrigt
av främst skolor, allmänheten och olika träningsgmpper. När inga evenemang pågår
är arenan öppen för spontanidrott måndag till söndag klockan 8-21. Enligt
idrottsnämnden kan mellan 200 och 300 personer vara inne på Stadion och träna på
vardagskvällar. Idrottsnämnden har även en evenemangsstrateg som arbetar för att
få arrangörer att förlägga sina evenemang till Stockholm och till Stadion. Antalet
företagsevenemang har ökat och från och med 2016 spelar Djurgårdens damer sina
fotbollsmatcher på arenan. Stadion motsvarar idag kraven för fotbollsspel i
damallsvenskan. Fotbollsförbundets kravmanualer tillåter inte att matcher
genomförs i superettan eller herrallsvenskan.
I samband med antagandet av kommunfullmäktiges budget för 2011 flyttades
förvaltningen av Stockholms stadion från idrottsnämnden till fastighetsnämnden.
Fastighetsnämnden svarade dänned för det yttre underhållet medan idrottsnämnden
svarade för det inre. Från 2017 flyttas enligt finansborgarrådets förslag till budget
2017 även det inre underhållet till fastighetsnämnden.
Stockholms stadion utnyttjas av skolor och idrottsföreningar för tävlingar och
träningar. Idrottsföreningar betalar en schablontaxa för att utnyttja arenan och
disponerar den då när den inte är bokad för evenemang. Skolor bokar till ett timpris
för att genomföra tävlingar eller liknande evenemang. Stadion ingår inte i
idrottsnämndens bokningssystem utan är en ”öppen arena” när den inte används för
evenemang. Så kallad nolltaxeverksamhet förekommer därmed inte på Stadion.
Verksamhet för bredd-, skol- och ungdomsidrott bör hanteras i villkoren vid en
överflytt av driften till SGA, på så sätt att barn- och ungdomsidrotten säkras tillgång
till stadion.

Slutsatser
Stadsledningskontoret ser inga formella hinder för att en översyn av Stockholm
stadions organisatoriska hemvist görs. Stadsledningskontoret konstaterar dock att en
överflyttning skulle ha negativa konsekvenser för stadens möjligheter att sätta upp
en optimal driftorganisation för innerstadens idrottsanläggningar. Vid sidan av
Stadion ingår bland annat även Gärdet, Kungsträdgårdens skridskobana,
Fljorthagens IP och Östermalms IP i områdeslagets anläggningar.
Stockholms stadion är visserligen en evenemangsarena men utgör framförallt en
hörnsten i stadens skol-, ungdoms- och breddidrott. Arenans öppna och tillgängliga
karaktär passar därför möjligen inte in i en driftorganisation som är helt inriktad på
evenemangsverksamhet. Barn- och ungdomsidrottens tillträde till arenan säkras
troligen mer långsiktigt under nuvarande driftorganisation.

Stockholm stadion är världens äldsta bevarade OS-arena. Som sådan är den
omgärdad av stränga krav vilket gör den svår att anpassa efter modema arenakrav
och därmed i en riktning som Stockholm Globe Arena AB skulle dra full nytta av.
Utifrån ekonomiska aspekter ser inte heller stadsledningskontoret några fördelar ur
koncernperspektiv med en överföring till SGA Fastigheter.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 augusti 2016 att
godkänna och överlämna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (M), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
Det pågår idag årligen en mängd aktiviteter på Stadion, men fastighetskontorets
bedömning är att det finns rum att förlägga ytterligare evenemang på platsen och
anser att det är positiv att söka höja nyttjandet av Stadion. Kontoret kan utifrån sitt
uppdrag och sin kompetens inom förvaltning vara behjälpligt i detta arbete.
Stadion byggdes 1910-1912 som huvudarena för 1912 års olympiska spel och
byggnaden är idag ett byggnadsminne med stort kulturhistoriskt värde, något som
kan försvåra större anpassningar, vilka kan bli aktuella för att svara upp mot en
modem evenemangsarena avseende exempelvis tillgänglighetsanpassningar,
förbättrad komfort, nya toaletter med mera.
Avslutningsvis är en försäljning till SGAF fullt möjligt, men det är av yttersta
vikt att först undersöka konsekvenserna för breddidrotten. Ett alemativ är att idrottsförvaltningen, som idag är hyresgäst, själv söker externa samarbeten i syfte att öka
beläggningsgraden.

Idrottsnämnden

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016 att
hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Bo Sundin (M) och Mikael Yalier (KD), bilaga 1.

Ersättaryttrande gjordes av Mathias Mellgren (C) som hänvisade till
reservation anförd av Bo Sundin (M) och Mikael Valier (KD).
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.
I samband med att de två nya arenorna Tele2 Arena och Friends Arena stod klara
förändrades evenemangsmarknaden i Stockholmsområdet. Båda arenorna är byggda
för att klara de krav som dagens evenemangsarrangörer ställer. Följaktligen har de
flesta större evenemang arrangerats på dessa två nya arenor.
Vissa större evenemang har dock genomförts på Stockholms Stadion,
Östermalms IP och Gärdets sportfält. Det gäller exempelvis Stockholm Marathon,
Veronica Maggio, Pridefestivalen och Summerburst. Därför har idrottsförvaltningen
en personalstyrka som är anpassad för att kunna genomfora dessa evenemang, som
ett tillskott till den dagliga verksamheten på anläggningarna. Skulle Stockholms
stadion byta huvudman kan det komma att påverka effektiviteten i
driftorganisationen.
Förvaltningen håller med om att det vore önskvärt med fler evenemang på
Stockholms stadion. Det pågår ett arbete på förvaltningen för att få fler evenemang
till idrottsnämndens anläggningar. Det arbetet kommer att få ännu högre prioritet på
förvaltningen framöver. Stockholms stadion är en arena som attraherar flera olika
evenemangsarrangörer. Diskussioner om nya och återvändande evenemang pågår
kontinuerligt. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att öka andelen evenemang
på Stockholms stadion.
Förvaltningen anser att blandningen av föreningsidrott, allmänhetens
motionerande, skolundervisning och evenemang på Östermalms idrottsanläggningar
är en styrka för staden. Det ligger också i linje med idrottsnämndens uppdrag att få
stockholmarna att röra på sig.
När det gäller andelen tid för evenemang på Stockholms stadion var det tidigare
ungefär 10 timmar per månad som upptogs av Djurgårdens herrlags hemmamatcher.
En stor del av anläggningens öppettider tillföll redan innan 2013 allmänhetens
motionerande, skolundervisning och breddidrotten. De stora nyttjama av Stadion i
dag är friidrottsfÖreningama. Det bedrivs verksamhet varje vardagskväll samt på
helgerna under säsong. Det sker parallellt med att privatpersoner kan använda vissa
löparbanor för sin motion.
Under de senaste åren har förvaltningen gjort insatser för att ytterligare förenkla
för allmänheten, särskilt kvinnor, att motionera på Stadion. Två tydliga exempel är
särskilt värda att lyfta fram. Det ena är att belysningen är tänd till kl. 21.00 varje
kväll så att alla kan springa på en upplyst, och därmed tryggare, sträcka. Det andra
exemplet är att förvaltningen anlägger preparerade skidspår på löparbanoma på
Stadion. Dessa skidspår används flitigt av skolungdomar, motionärer och
Vasaloppsåkare.

Åtgärderna ligger inom ramen för de idrottspolitiska målen och saknar
kommersiellt värde eller syfte. En överföring av Stockholms Stadion till SGA
Fastigheter AB skulle göra dylika insatser svårare att genomföra.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att dagens organisation innebär en effektiv drift av
Stockholms stadion. Samordningen med andra lokala arenor för evenemang
fungerar bra och anläggningen är i stor utsträckning tillgänglig för allmänheten på
ett sätt som arenorna i evenemangsområdet vid Slakthusområdet inte är.

Måluppfyllelse
Dagens möjligheter till spontanidrott, skolundervisning och breddidrott i
föreningsregi stämmer väl med de idrottspolitiska målen för staden.

Konsekvenser för barn
En utökning av andelen evenemangstid och ett överförande av Stockholms Stadion
från idrottsförvaltningen till SGA Fastigheter AB riskerar att minska
tillgängligheten till anläggningen för stadens barn och ungdomar. De verksamheter
som erbjuds i dag är i stor utsträckning inte kommersiellt attraktiva. De riskerar
därför att minska eller upphöra om inriktningen på anläggningens utbud ändras

Östermalms stadsdelsnämnd

Östermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 27
oktober 2016 att ställa sig bakom förvaltningens förslag.
Östermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15
september 2016 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att det är viktigt att stadens idrottsanläggningar har en hög
nyttjandegrad och används så effektivt som möjligt. Det råder dock en brist på
idrottsanläggningar i innerstaden idag, och med tanke på de nya stadsdelar som
utvecklas kommer trycket på idrottsanläggningar sannolikt fortsätta öka de
närmaste åren.
Förvaltningen anser att de befintliga idrottsanläggningar som finns i innerstaden
i första hand bör täcka skolors och idrottsföreningars behov av anläggningar. Därför
bör den utredning som motionären förslår kommunfullmäktige föregås av en
utredning över vilket behov skolor och föreningar i innerstaden har av anläggningen
idag och de närmsta åren.

Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 10 oktober 2016 har i
huvudsak följande lydelse.

Underremiss
Stockholm Business Region AB:s (SBR) remissvar har i huvudsak följande
lydelse:
Frågan om Stockholms Stadions organisatoriska hemvist inom staden är inte ny.
Stadion är en ikonisk byggnad och världens äldsta OS-arena som fortfarande är i
bruk. Därmed är arenan en viktig pusselbit i det staden kan erbjuda och det är
bolagets bedömning att utnyttjandet av arenan kan öka och skapa ytterligare värden
för staden, bland annat för evenemang.
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGAF) äger, förvaltar och utvecklar de
fyra arenor på Globenområdet. Evenemangsverksamheten drivs av arenabolaget
Stockholm Globe Arenas (SGA) som är ett helägt dotterbolag till Anschutz
Entertainment Group. Enbart en överföring av Stockholms Stadion till SGAF leder
enligt bolagets bedömning inte till en högre nyttjandegrad av Stadion. Ett
utredningsarbete behöver definiera hur evenemangsverksamheten ska bedrivas.
Bolaget bedömer att ett utredningsarbete är påkallat och att Stadion har kapacitet att
förbättra Stockholms erbjudande som evenemangsstad ytterligare. I det
utredningsarbetet kan erfarenhet hämtas från dagens samverkan mellan SGAF och
SGA
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s remissvar har i huvudsak följande
lydelse:
SGA Fastigheter tycker att en utredning vore bra. Det är viktigt att detta utreds från
alla synvinklar då SGA Fastigheter i dag hyr ut arenor till operatörer, som i sin tur
sköter om bokningar och evenemangsdrift.
SGA Fastigheter ställer sig positiva till detta förslag och är gärna med och driver
denna utredning.

Koncernledningens synpunkter
SGAF är fastighetsägare till arenorna på Globenområdet, men bedriver sedan 2009
ingen egen evenemangsverksamhet. Evenemangsverksamheten drivs enligt avtal av
Stockholm Globe Arenas (SGA). SGA ägs av Anschutz Entertainment Group
(AEG). Stockholms Stadion ägs av Stockholms stad genom fastighetsnämnden, som
i sin tur har idrottsnämnden som hyresgäst.
Stockholms Stadion nyttjas i första hand för evenemang samt av skolor och
idrottsföreningar för tävlingar och träningar. Idrottsföreningarna betalar en
schablontaxa för att använda arenan när den inte är bokad för evenemang. Skolorna
använder Stadion mot avgift för att genomföra tävlingar och liknande evenemang.
Stadion är därutöver öppen för allmänheten.
De bolag som beretts tillfälle att yttra sig över motionen med önskan att utöka
nyttjandet och antal evenemang på Stadion anser båda att enbart ett överförande till
SGAF inte leder till ett utökat nyttjande.

Koncernledningen anser att det i en framtid kan finnas anledning att se över
driftsformer och organisering av stadens arenor. För närvarande har SGAF fokus på
att trygga den långsiktiga driften av befintliga arenor som bolaget äger och har
driftansvar för. Det
innebär flera olika utmaningar för bolaget, exempelvis kommande försäljning av
byggrätter och en modernisering av Globen. De ekonomiska konsekvenserna av
pågående planer och projekt måste vara klarlagda innan nya förvärv eller
organisatoriska förändringar aktualiseras. Att säkerställa finansieringen av Tele2
Arena och långsiktigt konsolidera bolaget är sålunda den primära uppgiften att
hantera, speciellt mot bakgrund av att bolaget i dagsläget uppvisar negativa resultat
i storleksordningen 130 mnkr.
En överföring av Stadion till SGAF skulle medföra behov av utökade
koncernbidrag för bolaget, samt att bolagets verksamhet generellt behöver
expandera genom bl.a. ett utökat personalbehov. Detta vore inte en hållbar
utveckling utifrån ett långsiktigt finansiellt och ekonomiskt perspektiv. Det skulle
dessutom riskera och förändra förutsättningarna att säkerställa driften av befintliga
arenor inom SGAF.

Bilaga 1
Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden

Reservation anfördes av Henrik Sjölander m.fl. (M) enligt följande.
Henrik Sjölander m.fl. (M) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att tillstyrka
motionen, samt att därutöver anföra följande:
Stockholms stadion är en fantastisk bredd- och evenemangsarena. Arenan har stått
värd för olympiska spel, allsvensk fotboll, oförglömliga konsertevenemang samt
otaliga bredd- och elitidrottsevenemang. Trots omfattande renoveringar, som kostat
Stockholms skattebetalare närmare hundra miljoner kronor, så är nyttjandet av arenan
begränsat. Sedan Djurgårdens IF Fotboll lämnade arenan till förmån för spel på Tele 2
arena år 2013 så har intäkterna sjunkit kraftigt samtidigt som driftkostnaderna är höga.
Dessvärre är kostnaderna för driften av Stadion idag mycket högre än intäkterna, vilket
innebär att idrottsnämnden måste hålla arenan flytande genom att ta pengar från andra
prioriterade och angelägna idrottsprojekt. Detta är mycket olyckligt. Trots flera försök
från idrottsförvaltningen att öka hyresintäkterna och se till att evenemangen blir fler så
har effekterna varit begränsade. Vi menar att arenan fortfarande har en enorm potential
som idrotts- och evenemangsplats i Stockholms innerstad och vi tror att man kan
maximera arenans kapacitet genom att flytta över ägandet till SGA fastigheter AB som
trots allt har uppdraget att bedriva evenemangsarenor.
Däremot är det viktigt att i det arbetet också föra en dialog med breddidrotten och
de idrottsföreningar som idag finns och tränar på Stadion idag. Vi värdesätter
möjligheten för bredd- och spontanidrottens att använda arenan och vi menar att det är
viktigt att detta beaktas även vid en eventuell överflytt till SGA-fastigheter.
Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska i dialog med SGA-fastigheter säkerställa
bredd- och spontanidrottens rätt att fritt nyttja anläggningen på tider då evenemang
inte förekommer.

Idrottsnämnden

Reservation anfördes av Bo Sundin (M) och Mikael Valier (KD), enligt
följande.
Tillstyrkande av motionen
därutöver anföra:
Stockholms stadion är en fantastisk bredd och evenemangsarena. Arenan har stått värd
för olympiska spel, allsvensk fotboll, oförglömliga konsertevenemang samt otaliga
bredd- och elitidrottsevenemang. Trots omfattande renoveringar, som kostat

Stockholms skattebetalare närmare hundra miljoner kronor, så är nyttjandet av arenan
begränsat. Sedan Djurgårdens IF Fotboll lämnade arenan till förmån för spel på Tele 2
arena år 2013 så har intäkterna sjunkit kraftigt samtidigt som driftkostnaderna är höga.
Dessvärre är kostnaderna för driften av Stadion idag mycket högre än intäkterna vilket
innebär att idrottsnämnden måste hålla arenan flytande genom att ta pengar från andra
prioriterade och angelägna idrottsprojekt vilket är olyckligt. Trots flera försök från
idrottsförvaltningen att öka hyresintäkterna och se till att evenemangen blir fler så har
effekterna varit begränsade. Vi menar att arenan fortfarande har en enorm potential
som idrotts- och evenemangsplats i Stockholms innerstad och vi tror att man kan
maximera arenan kapacitet genom att flytta över ägandet till SGA fastigheter AB som
trots allt har uppdraget att bedriva evenemangsarenor.
Däremot är det viktigt att i det arbetet också föra en dialog med breddidrotten och
de idrottsföreningar som idag finns och tränar på Stadion idag. Vi värdesätter
möjligheten för bredd- och spontanidrottens att använda arenan och vi menar att det är
viktigt att detta beaktas även vid en eventuell överglytt till SGA-fastigheter.
Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska i dialog med SGA-fastigheter säkerställa
bredd- och spontanidrottens rätt att fritt nyttja anläggningen på tider så evenemang inte
förekommer.

