Svar på Interpellation av Jan Valeskog (S) till
stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M)
om hur tre utlovade 11- mannaspelplaner för
fotboll skall ordnas vid prioriterade
stadsbyggnadsprojekt i staden
Dnr KS 2022/213
Interpellanten har ställt följande frågor:
1. Varför har det tagit så lång tid att hitta en ersättningsplats för en
fullstor 11-mannaplan för fotboll på Stadshagen på Kungsholmen,
när alternativet med en utbyggnad av existerande 7-mannaplan
funnits vid Kristinebergs IP hela tiden?
2. Kan borgarrådet lova att denna utpekade plats invid Kristinebergs
IP kommer att kunna fungera som en ersättningsplats (vilket är
villkorat av flera partier för en byggnation på Stadshagens IP),
istället för tidigare möjlig lokalisering i Fredhällsparken?
3. Kommer de av socialdemokraterna initierade två fotbollsplanerna
på Årstafältet bli verklighet?
4. Hur skall en helt nödvändig ersättningsplan för bland annat
fotboll ordnas och finansieras under den långa byggtiden av
Bromstens IP?
Den grönblå majoriteten värnar breddidrotten och fotbollen har en
självklar plats i Stockholm. När staden växer beaktas många olika
samhällsfunktioner in i planeringsarbetet där idrotten också är en viktig
pusselbit. De kommande åren finns planer för elva nya konstgräsplaner
samt två hybridgräsplaner i staden.
Interpellanten lyfter ett antal stadsutvecklingsprojekt och planeringen för
fotbollen i dessa områden Avseende Kungsholmen och Kristineberg kan
vi konstatera att innerstadens bebyggelsemiljöer är komplexa. Som
interpellanten är väl medveten om så fanns det planer för en annan
lokalisering. Stadsbyggnadsroteln har deltagit konstruktivt med berörda
nämnder i diskussionerna när frågan gällande ersättningsplats varit
aktuell.
Fastighetsnämnden, idrottsnämnden och exploateringsnämnden har
budgetuppdrag om att genomföra en sådan lokalisering. I februari inkom
en markanvisningsansökan från fastighetskontoret avseende
ersättningsplanen i Kristinebergs strandpark. Den preliminära
bedömningen är, som jag har uppfattat det, att platsen ytmässigt är
tillräcklig.

Årstafältet är ett av stadens största utvecklingsprojekt och planeringen
sker etappvis. Båda fotbollsplanerna befinner sig i olika stadier av
planeringen. Den större elvamannaplanen håller på att projekteras och
närmar sig genomförande. Den mindre sjumannaplanen ligger lite längre
fram i planeringen men finns med i projektet.
Slutligen nämner interpellanten Bromstens IP. Att bygga en skola på
platsen är av stor vikt för behovet av skolplatser i området, som har ökat i
och med utvecklingen av Bromstensstaden. Idrottsförvaltningen,
fastighetskontoret och exploateringskontoret utreder för tillfället lämpliga
platser för att säkerställa att en ersättningsplats som täcker idrottens behov
finns på plats under genomförandetiden när skolan byggs.
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