Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/1219)

Behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen-Högdalen
Motion av Alexander Ojanne (S)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
Alexander Ojanne (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige.
I motionen redogörs att flera fotbollsplaner under de närmaste åren kommer
att försvinna inom en radie av en kilometer från Högdalens centrum utan att
några ersättningsytor presenterats. Istället för att möta det ökade behovet av
antalet spelplaner i området anför motionären att runt hälften av dessa planer
istället försvinner, vilket medför att föreningar har problem att boka träningstider och att spontanidrott försvåras då beläggningen på de planer som är kvar
blir mycket hög. Bandhagens BP, som kommer att användas som mark för paviljong till Bandhagens skola för att öka antalet elevplatser, var vidare den
enda ytan i området som vintertid spolades för skridskoåkning. Motionären föreslår att minst en ny fotbollsplan projekteras inom området och ska stå färdig
innan Bandhagens skola byggs ut samt att Högdalen BP beläggs med konstgräs och en kylanläggning.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Bandyförbundet Distrikt Stockholm, Enskede IK, Högdalen AIS, Rågsveds IF och
Stockholms Ishockeyförbund.
Bandyförbundet Distrikt Stockholm, Enskede IK och Rågsveds IF har inte
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret konstaterar att planering rörande idrottsmark i Högdalen-Bandhagen pågår och bedömer därmed att inga ytterligare uppdrag kring
detta är nödvändigt.
Fastighetsnämnden instämmer i behovet av fler idrottsytor är stort och har
påbörjat projektering av konstgräs och ispist på Högdalens BP.
Idrottsnämnden instämmer i att det behövs fler idrottsytor inom Bandhagen-Högdalen och att det utöver nytt konstgräs och ispist på Högdalens BP behöver tillkomma fler idrottsytor i området.
Utbildningsnämnden är positivt inställd till att skapa möjligheter för barns
spontanidrott och till att öka deras möjligheter att röra på sig.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anser att det är viktigt med goda
möjligheter till organiserad träning och spontanidrott, men att förslaget ligger
utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde.
Högdalen AIS ställer sig helt bakom motionen och vill betona vikten av en
fullstor 11-spelsplan på Högdalen BP.
Stockholms ishockeyförbund tillstyrker motionären och påpekar att fler isytor behöver tillkomma i form av nya ishallar och mindre isbanor utomhus.
Mina synpunkter
Att investera i nya idrottsanläggningar är en högt prioriterad fråga för den
grönblå majoriteten. Bara i år, 2021, är investeringsvolymen för konstgräsplaner 100 miljoner kronor. I området Bandhagen – Högdalen som motionären
pekar på projekterar idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden för
en fullstor konstgräsplan och en mindre ispist på Högdalens BP. Arbetet pågår
under 2021-2022. Dessutom kommer Bäverdalens BP och Årstafältets BP få
konstgräs och ispist.
I en växande stad måste varje yta nyttjas på bästa sätt och det är avgörande
för den hållbara staden att bostäder samplaneras med nya ytor för idrott.
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Slutligen vill jag understryka att investeringar i idrott är en investering i
stockholmarnas hälsa. Vi ska fortsätta utveckla Stockholms stads idrottsutbud
för ett roligare, friskare och hälsosammare liv.
Därmed anser jag motionen vara besvarad.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga (alla S) enligt följande.
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
2.

Att bifalla motionen
Att därutöver anföra

I vår motion lyfter vi utvecklingen i söderort där flera fotbollsplaner har försvunnit
utan att ersättningsytor har presenterats. Särskilt drabbat är området Bandhagen-Högdalen. Därför föreslår vi att minst en ny fotbollsplan står färdig innan Bandhagens
skola byggs ut och att Högdalens bollplan beläggs med konstgräs och kylanläggning.
Vi välkomnar det positiva gensvar som motionens förslag fått hos förvaltningarna
och de externa remissinstanserna. Det visar på hur stort behovet är av att fler planer
tillförs i området och hur stor efterfrågan är på fler idrottsytor i staden. För att citera
idrottsförvaltningens svar: ”Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat stort.”
För att få bukt med den här utmaningen som staden står inför behövs framför allt
ett strategiskt arbete där nya idrottsytor prioriteras när staden växer. Anledningen till
att bristen på fotbollsplaner i området Bandhagen-Högdalen är så stor beror på att flera
befintliga idrottsytor har byggts bort utan att ersättningsytor har presenterats. Det är
inte ett hållbart sätt att bygga ut vår stad och idrottsföreningarna i området har redan
idag mycket svårt att hitta träningstider. Vidare är det näst intill omöjligt att spela fotboll spontant i området då beläggningen av planerna är så hög.
Idag finns det inga planer på nya fotbollsplaner i någon form eller storlek i det berörda området. Konsekvensen av det riskerar att bli minskat idrottande och rörelse hos
barn och unga i söderort. Barn som idrottar ökar sin koncentrations- och inlärningsförmåga, presterar bättre i skolan och mår bättre. Idrotten erbjuder också ett socialt sammanhang som är viktigt för barn och ungas förmåga att knyta nätverk – listan på fördelarna av fysisk aktivitet kan göras lång.
Men för att fler barn och unga ska ges möjligheten att idrotta krävs också en politik
där idrottsytor ersätts när staden växer och en ökad ambitionsnivå för utbyggnaden av
stadens idrottsutbud.

3

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 2 juni 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir Kasirga
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning
till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemokraternas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Alexander Ojanne (S) har väckt en motion i kommunfullmäktige.
I motionen redogörs att flera fotbollsplaner under de närmaste åren kommer
att försvinna inom en radie av en kilometer från Högdalens centrum utan att
några ersättningsytor presenterats. Istället för att möta det ökade behovet av
antalet spelplaner i området anför motionären att runt hälften av dessa planer
istället försvinner, vilket medför att föreningar har problem att boka träningstider och att spontanidrott försvåras då beläggningen på de planer som är kvar
blir mycket hög. Bandhagens BP, som kommer att användas som mark för paviljong till Bandhagens skola för att öka antalet elevplatser, var vidare den
enda ytan i området som vintertid spolades för skridskoåkning. Motionären föreslår att minst en ny fotbollsplan projekteras inom området och ska stå färdig
innan Bandhagens skola byggs ut samt att Högdalen BP beläggs med konstgräs och en kylanläggning.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, utbildningsnämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Bandyförbundet Distrikt Stockholm, Enskede IK, Högdalen AIS, Rågsveds IF och
Stockholms Ishockeyförbund.
Bandyförbundet Distrikt Stockholm, Enskede IK och Rågsveds IF har inte
inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Enligt kommunfullmäktiges budget 2021 ska staden ha ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Idrottsytor är en viktig del av en växande stad och ska finnas med i stadsplaneringen från början.
Idrottsnämnden ansvarar för att prioritera och planera för stadens nytillskott av idrottsanläggningar och ska i samverkan med berörda nämnder öka och främja möjligheterna för idrottslivet. Budgeten för idrottsanläggningar avser såväl nyinvesteringar som
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reinvesteringar. Idrottsnämnden prioriterar inom budget för nyinvestering och fastighetsnämnden prioriterar utifrån reinvesteringsbehovet.
Idrottsnämnden deltar som en del av uppdraget i stadsövergripande planeringsprocesser för att säkerställa att idrottsytor planeras för i tillräcklig takt samt i tidigt skede.
I de fall när stadsutveckling påverkar idrottsmark prövas kompensation för ianspråktagen idrottsmark eller idrottsanläggning. Ett exempel är Bandhagens grusfotbollsplan där fastighetsnämnden har fått i uppdrag av idrottsnämnden att påbörja en
projektering inför ett anläggande av konstgräs och en mindre ispist på Högdalens BP
som kompensation.
Stadsledningskontoret konstaterar därmed att planering rörande idrottsmark i Högdalen-Bandhagen pågår och bedömer därmed att inga ytterligare uppdrag kring detta är
nödvändigt.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motion om behåll och utveckla spelplaner i Bandhagen-Högdalen av
Alexander Ojanne (S) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 mars 2021 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl.
(V), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Kontoret har kännedom om att efterfrågan av fler idrottsytor är fortsatt hög, inte minst
i området Bandhagen-Högdalen. Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat
stort. Kontoret har av idrottsförvaltningen fått i uppdrag att påbörja en projektering av
konstgräs och en mindre ispist på Högdalens BP. Arbetet planeras till år 2021- 2022
och åtgärderna ska bland annat kompensera för de planerade tillfälliga skolmodulerna
på Bandhagens grusfotbollsplan.
Någon ny fotbollsyta har inte tillkommit i Bandhagen-Högdalen. Sturebyskolans
BP, längst Tystbergavägen, anlades med konstgräs under året 2014 som en kompensation för att grusfotbollsplanen längs med Örbyleden nu exploateras.
Det pågår ett planeringsarbete med att anlägga en helt ny konstgräsplan med eventuell ispist på Årstafältet. Beräknad projektering under kvartal 1 2021 och ett genomförande planeras till 2022. För konstgräsfotbollsplanen på Årstafältet finns i den nya
antagna detaljplanen förutom en bollplan även en byggrätt för en servicebyggnad innehållande bland annat omklädningsrum.
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Några nya bollytor inom området Bandhagen-Högdalen ingår inte i dagsläget i investeringsplanen. Idrottsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att på
sikt anlägga konstgräs på Stureby BP som ligger i närområdet och i dagsläget består
av naturgräs. En förutsättning för att det ska bli av är att kontoret får ett uppdrag från
idrottsförvaltningen.
Kontoret delar idrottförvaltningens uppfattning om att möjligheterna av att ändra
detaljplanen från icke detaljplanelagd mark till idrottsmark bör utredas för Sjöängens
BP, i stadsdelen Örby intill Sjöängsskolan, och därefter anlägga en konstgräsplan på
befintlig grusyta om så är möjligt.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 februari 2021 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Alexander Ojanne m.fl. (S), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 december 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen kan konstatera att behovet och efterfrågan av fler idrottsytor är fortsatt
hög inom staden, inte minst i området Bandhagen-Högdalen. Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat stort. För att bland annat kompensera för de planerade tillfälliga skolmodulerna på Bandhagens grusfotbollsplan längs Trollesundsvägen så har
fastighetskontoret fått i uppdrag av idrotts-förvaltningen att påbörja en projektering inför ett anläggande av konstgräs och en mindre ispist på Högdalens BP. Arbetena planeras till i huvudsak under 2021-2022.
Noterbart i sammanhanget är att Sturebyskolans BP anlades med konstgräs under
2014 som en kompensation för att grusfotbollsplanen längs med Örbyleden nu exploateras. Någon ny fotbollsyta har inte tillkommit i Bandhagen-Högdalen. Däremot pågår
ett planeringsarbete med att anlägga en helt ny konstgräsplan med eventuell ispist på
Årstafältet. Projekteringsarbeten startar under kvartal 1, 2021 och ett genomförande
planeras till 2022. För konstgräsfot-bollsplanen på Årstafältet finns, förutom en bollplan i den nya an-tagna detaljplanen, även en byggrätt för en service-byggnad innehållande bland annat omklädningsrum.
Några nya bollytor inom området Bandhagen-Högdalen planeras inte i dagsläget.
Däremot skulle det kunna vara möjligt att på sikt anlägga konstgräs i närområdet på
Stureby BP längs Tussmötes-vägen i Stureby. Bollplanen har för närvarande naturgräs.
Vidare bör möjligheterna av att ändra detaljplanen för Sjöängens BP i stadsdelen
Örby, intill Sjöängsskolan, från icke detaljplanelagd mark till idrottsmark utredas och
därefter anlägga en konstgräsplan på befintlig grusyta, om så är möjligt.
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Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2021 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga m.fl. (S), bilaga 1.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen är positivt inställd till att skapa möjligheter för barns spontanidrott och
till att öka deras möjligheter att röra på sig. Det har en bevisat god effekt på deras
hälsa. Då utbildningsförvaltningen inte ansvarar för att göra den ekonomiska eller tekniska bedömningen av möjligheten till att anlägga konstgräsplaner eller konstisplaner,
eller till att finansiera dem, avstår förvaltningen från att ge synpunkter i ärendet. Vad
gäller Bandhagens skola måste utbyggnaden inledas under denna vår för att stå klar
höstterminen 2021, då det är ett underskott på elevplatser. Det är inte möjligt att invänta anläggning av en ny bollplan.
Då ärendet är svar på en remiss från kommunstyrelsen gör förvaltningen ingen
egen analys av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för barn och barns rättigheter. Förvaltningen förutsätter att en sådan analys vid behov görs av kommunstyrelsen i den fortsatta hanteringen av ärendet.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den
25 februari 2021 att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Reservation anfördes av Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V),
bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi), bilaga 1.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den
10 februari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
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Förvaltningen instämmer i att det är viktigt med möjligheter till både organiserad träning och spontanidrott. I samband med att fler bostäder byggs och invånarantalet ökar,
ökar även behovet av möjligheter till träning och spontanidrott.
De planer som anges i motionen är grusplaner, som enligt vad förvaltningen erfar,
inte används i någon större utsträckning, vilket kan ha påverkat valet att bebygga dem.
Beslutet om att bebygga Bandhagens BP med paviljonger togs i september 2020,
vilket innebär att det kommer att dröja innan arbetet påbörjas. Stadsdelsnämnden ansvarar inte för den planen, men kan tillägga att stadsdelsförvaltningen sköter driften av
två konstgräsplaner som är belägna i närheten av Bandängens skola.
Motionären föreslår även att Högdalens BP beläggs med konstgräs och kylanläggning så att den kan spolas vintertid. Det är idrottsnärnnden som ansvarar för den.
Stadsdelsförvaltningen bidrar till möjligheterna att åka skridskor m.m. vintertid genom
att spola fotbollsplanerna Hagdalen, Dalbotten. Vidare har parkleken Bandängen i
Högdalen, nära Bandhagen, nyligen rustats upp. Där har bland annat en sportyta
byggts med möjlighet till isbana under vintern.
Förvaltningen vill också framföra att andra möjligheter till träning och spontanidrott finns i stadsdelsområdet. Utegym finns i Bandängen och i Dalbotten, båda nära
Högdalens centrum, och i Stureby, nära Bandhagen, finns Götaforsparken. I Bandängen finns även stora gräsytor som gör det möjligt att spela spontanfotboll. Vidare
finns en aktivitetsyta i Rågsveds centrum samt utegym i närliggande Fjäderparken.
Det är idrottsnämnden som ansvarar för bokningsbara anläggningar.
När stadsdelsnämnden får detaljplaner på remiss, bevakar förvaltningen alltid konsekvenserna för nämndens ansvarsområden, såsom bland annat parker och möjligheter
till spontanidrott. De förslag som motionären lämnar ligger utanför stadsdelsnämndens
ansvarsområde.

Högdalen AIS
Högdalen AIS remissvar daterat den 1 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Högdalens AIS ställer sig helt bakom motionen från Alexander Ojanne. Högdalens
AIS har i många år kämpat för att få verksamheten att fungera när det gäller utbudet av
tränings/matchplaner, främst då en fullstor 11-manna plan . Föreningens motto är ” En
förening nära dig” och vi vill då kunna erbjuda våra ungdomar att träna och spela matcher där de bor och inte behöva flacka omkring i övriga söderort. Vi har flera gånger
lovats konstgräs på Högdalens BP men andra projekt har alltid prioriterats istället
Med tanke på att det byggs väldigt många nya bostäder i Högdalen/Bandhagen
kommer många nya barnfamiljer att flytta in i området, vi vill då kunna ge dessa möjligheten att vara med i vår verksamhet.
Högdalens AIS ser också möjlighet att bedriva även annan verksamhet ikring och
på en ny fullstor plan och vi har resurserna för att förverkliga detta. Med dessa rader
hoppas vi att motionen beslutas och att kontakt med Högdalens AIS tas för den vidare
utvecklingen.
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Stockholms ishockeyförbund
Stockholms ishockeyförbunds remissvar daterat den 7 januari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholm ishockeyförbund tillstyrker motionärens förslag att Högdalens BP beläggs
med konstgräs och kylanläggning så den kan spolas vintertid och säkra skridskoåkningen i området.
Förbundet har för närvarande en aktiv och konstruktiv dialog med idrotts- och fastighetsborgarråden samt idrottsförvaltningen om behovet av isytor i en växande storstad. Som bakgrund konstateras att det under de senaste tre decennierna endast tillkommit en ishall genom stadens försorg utöver den tälthall som under fjolåret uppfördes på Kärrtorps IP samt att ytterst få ytor för allmänhetens och skolornas skridskoåkning tillkommit. Samtidigt har antalet invånare i staden vuxit med 30 %.
Motionären pekar på ett återkommande problem med idrottsmark ianspråktas för
andra ändamål än idrott utan att kompenserade anläggningar byggs – ett förhållande
som gör en redan undermålig anläggningssituation i Stockholm stad än mer problematisk. Att bollplaner och skridskobanor finns i närområdet är avgörande för att möjligheterna att utöva en meningsfull fysisk aktivitet.
Vad gäller möjligheterna att utöva skridskoåkning i olika former framför Stockholms ishockeyförbund sedan flera år att tillgången på isytor måste ske genom en
kombination av nya ishallar och mindre utebanor för spontana fritids- och skol-aktiviteter för barn och unga samt även hela familjer och äldre. Det senaste kan rationellt
tillgodoses genom att en andel av nya konstgräsplaner förses med kylrör och aggregat
för att kunna användas som skridskobanor under vinterhalvåret.
Bandhagen-Högdalen är ett område där tillgången på isytor är obefintlig sedan rinken på Hagsätra IP lades ned och de beslutade kylrören under Bäverdalens Bollplan
inte kommit på plats. När klara motiv för att kompensera ianspråktagna bollplaner med
nya sådana föreligger och att Högdalen Bollplan uppgraderas med konstgräs är det väl
motiverat att den senare också förses med kylrör och aggregat för att under vintertid
kunna tjäna som skridskobana.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Jan Valeskog m.fl. (S) och Elise Karlsson m.fl.
(V) enligt följande.
Motionen lyfter utvecklingen i Söderort där flera fotbollsplaner har försvunnit utan att
ersättningsytor har presenterats. Särskilt drabbat är området Bandhagen-Högdalen.
Därför föreslår motionären att minst en ny fotbollsplan står färdig innan Bandhagensskola byggs ut och att Högdalens BP beläggs med konstgräs och kylanläggning.
Det är glädjande att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen delar bilden av det
stora behovet och efterfrågan av fler idrottsytor inom staden, inte minst i området
Bandhagen-Högdalen. För att citera förvaltningens svar: ”Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat stort”. Det kräver politisk vilja och handlingskraft för att åtgärda något som den grönblå majoriteten verkar sakna.
Idag finns det inga planer på nya fotbollsplaner i någon form eller storlek i det b
rörda området. Detta trots att flera planer har försvunnit och att efterfrågan redan innan
var stor. Det är inte acceptabelt att ersättningsplaner läggs i andra stadsdelar, och därför behöver medel för nya bollytor i Bandhagen- Högdalen nu tillföras.
Föreningar har redan idag svårt att boka träningstider och det blir näst intill omöjligt att spela fotboll spontant med vänner och grannar i området, då beläggningen på
planerna blir extremt hög. Konsekvenserna kan bli fler och mer stillasittande ungdomar. Vi vet att barn som idrottar presterar bättre i skolan, har lättare att knyta nätverk i
så väl ungdomen som i vuxenlivet samt lyckas bättre i arbetslivet och blir produktiva
samhällsmedborgare.

Idrottsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Alexander Ojanne m.fl. (S) enligt följande.
I vår motion lyfter vi utvecklingen i Söderort där flera fotbollsplaner har försvunnit
utan att ersättningsytor har presenterats. Särskilt drabbat är området Bandhagen-Högdalen. Därför föreslår vi att minst en ny fotbollsplan står färdig innan Bandhagens
skola byggs ut och att Högdalens BP beläggs med konstgräs och kylanläggning.
Det är glädjande att idrottsförvaltningen delar vår bild av det stora behovet och efterfrågan av fler idrottsytor inom staden, inte minst i området Bandhagen-Högdalen.
För att citera förvaltningens svar: ”Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat
stort”. Det kräver politisk vilja och handlingskraft för att åtgärda – något som den
grönblå majoriteten verkar sakna.
Idag finns det inga planer på nya fotbollsplaner i någon form eller storlek i det berörda området. Detta trots att flera planer har försvunnit och att efterfrågan redan innan
var stor.
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Föreningar har redan idag svårt att boka träningstider och det blir näst intill omöjligt att spela fotboll spontant med vänner och grannar i området, då beläggningen på
planerna blir extremt hög. Konsekvenserna kan bli fler och mer stillasittande ungdomar. Vi vet att barn som idrottar presterar bättre i skolan, har lättare att knyta nätverk i
så väl ungdomen som i vuxenlivet samt lyckas bättre i arbetslivet och blir produktiva
samhällsmedborgare.

Utbildningsnämnden
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga m.fl. (S) enligt följande.
I vår motion lyfter vi utvecklingen i Söderort där flera fotbollsplaner har försvunnit
utan att ersättningsytor har presenterats. Särskilt drabbat är området Bandhagen-Högdalen. Därför föreslår vi att minst en ny fotbollsplan står färdig innan Bandhagens
skola byggs ut och att Högdalens BP beläggs med konstgräs och kylanläggning.
Det är glädjande att idrottsförvaltningen delar vår bild av det stora behovet och efterfrågan av fler idrottsytor inom staden, inte minst i området Bandhagen-Högdalen.
För att citera förvaltningens svar: ”Behovet av fler konstgräsplaner är dokumenterat
stort”. Bristen på konstgräsplaner kräver politisk vilja och handlingskraft för att åtgärda – något som den grönblå majoriteten verkar sakna.
Idag finns det inga planer på nya fotbollsplaner i någon form eller storlek i det berörda området. Detta trots att flera planer har försvunnit och att efterfrågan redan innan
var stor.
Föreningar har redan idag svårt att boka träningstider och det blir näst intill omöjligt att spela fotboll spontant med vänner och grannar i området, då beläggningen på
planerna blir extremt hög. Konsekvenserna kan bli fler och mer stillasittande ungdomar. Vi vet att barn som idrottar presterar bättre i skolan, har lättare att knyta nätverk i
så väl ungdomen som i vuxenlivet samt lyckas bättre i arbetslivet och blir produktiva
samhällsmedborgare.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Veronica Palm m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V)
enligt följande.
1. yrkade bifall till förvaltningens förslag på motionen, samt
2. att därutöver anföra
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ i Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd bifaller förvaltningens svar på motion gällande spelplaner i Bandhagen-Högdalen. Fotbollen är en av de större sporterna för både flickor och pojkar, och
fungerar som skydd mot utanförskap, segregering i vår stadsdel. Den är även en viktig
faktorför att stärka folkhälsan i unga år och livet ut.
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Därför kommer vi alltid att arbetaför att det skallfinnas konstgräsplaner i alla stadsdelens områden med rimligt avstånd till unga och unga vuxna, bådeför den organiserade fotbollen och spontanfotbollen.

Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) som ställde sig bakom Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation.

13

