Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/1441)

Procentregel för idrottsinvesteringar
Motion av Clara Lindblom m.fl. (alla V)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Karin Ernlund anför följande.
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige av Clara Lindblom m.fl. (alla V) föreslås
att staden inför en procentregel för idrottsinvesteringar.
I motionen beskrivs enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer, och motionärerna vill pröva en motsvarande metod för att öka tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor i staden, genom att
öronmärka och omfördela en viss andel av budgeten i exploateringsprojekt till
fastighetsnämnden för nya idrottsinvesteringar.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar:
att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och styrelser
får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa en procentregel för investeringar i idrottsanläggningar samt ytor
för lek och fysisk aktivitet
att utredningen även överväger lämpligt procenttal att öronmärka för
idrottsanläggningar, lämnar förslag på regelverk samt hur implementering av en sådan regel kan genomföras.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
Riksidrottsförbundet, Stockholms Fotbollförbund, Stockholms friidrottsförbund, Stockholms idrottsförbund och Stockholms Ishockeyförbund.
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Riksidrottsförbundet, Stockholms Fotbollförbund och Stockholms idrottsförbund har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret konstaterar att öronmärkning av medel i respektive
exploateringsprojekt inte skulle vara det sätt som ger en mest effektiv användning av vare sig stadens mark eller totala budget för idrott.
Exploateringsnämnden konstaterar att det föreslagna arbetssättet riskerar att
bli oerhört krångligt, arbetskrävande och administrativt komplicerat.
Fastighetsnämnden välkomnar alla initiativ till finansieringsformer för att
främja idrottande men påpekar att förslaget kan bli svårt att genomföra i praktiken.
Idrottsnämnden framhåller att byggandet av idrottsanläggningar ofta är
stora och komplexa projekt, vilket innebär att en procentregel skulle kräva att
stora belopp avsätts vilket kan vara svårt att uppnå.
Kulturnämnden har inga synpunkter på förslagen i motionen men vill belysa att det behövs en bredd av insatser för att staden ska växa med kultur vilket även gäller för idrott.
Stadsbyggnadsnämnden följer planeringsinriktningen som är fastslagen i
stadens översiktsplan och möjliggör på så sätt att ytor för idrott bereds plats tidigt i planeringen.
Stockholms Friidrottsförbund tillstyrker förslaget och anför därutöver att
det är viktigt att ytor för idrottsaktiviteter reserveras tidigt i planprocessen.
Stockholms Ishockeyförbund lyfter anläggningsbristen och anser att förslaget kan vara ett bra sätt att säkerställa att idrotten får nödvändiga förutsättningar att verka integrerat i stadsmiljön.
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Mina synpunkter
Idrott är en källa till glädje för många och skapar förutsättningar för att fler får
möjlighet att leva ett friskare och längre liv. Stadens förvaltningar arbetar löpande för att säkerställa att idrottsytor finns med från början vid planering av
nya eller växande stadsdelar. Med utgångspunkt i översiktsplanen och i den
strategiska planeringen arbetar staden för att identifierade behov på kort och
lång sikt kan omhändertas. Inom ramen för SAMS (Samordnad grundskoleplanering i Stockholm) tas idrottsfrågorna med i den mån de berör samplanering
med grundskolor.
Idrottsinvesteringar beslutas i stadens budget. Prioriteringarna görs i samråd med de stora idrottsförbunden. I Stockholm stads budget för 2022 avsätts
rekordstora summor för investeringar i idrottsanläggningar. Därutöver samarbetar staden med privata aktörer som vill investera i idrottsfastigheter.
Med dagens arbetssätt har de berörda nämnderna stor möjlighet att självständigt styra och prioritera sina investeringar. Den möjligheten skulle försämras om en procentregel infördes. Dessutom skiljer sig priset mellan olika anläggningar avsevärt, vilket innebär att öronmärkning av en andel i respektive
projekt skulle begränsa flexibiliteten i planeringen och vara direkt ineffektivt.
I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Torun Boucher (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1.
Bifalla motionen
2.
Därutöver anföra följande
Stockholm är tyvärr en stad där idrotten har svårt att ta plats, både för att stadens mark
är dyr och för att åratal av begränsade investeringar i idrotten har lett till ett stort underskott på idrottsytor. Det är därför positivt att remissinstanserna i hög grad ser investeringar i idrottsanläggningar som en självklar och viktig del av utvecklingen i staden,
samtidigt som det visar sig att bristen på investeringsmedel är fortsatt stor med majoritetens budget 2022.
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I remissvaren betonas även vikten av att avsätta mark för idrottsytor tidigt i planeringen. Således behövs både tillskott utöver budgeterade medel, där Vänsterpartiet avsätter minst 60 mnkr mer i centrala medelsreserven till idrottsinvesteringar i vår oppositionsbudget 2022, liksom ökade möjligheter för idrottsnämnden att styra sin verksamhet.
Syftet med motionen är att tidigt i planeringsprocessen lägga en ekonomisk grund
för att öka tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor i staden. Det
som motionärerna föreslår är inte en helt färdig lösning, utan förslaget är en gemensam
utredning med berörda nämnder och styrelser för att utreda förutsättningar för och
konsekvenser av en procentregel och att överväga lämpligt procenttal, regelverk och
implementering av en sådan regel.
I remissomgången framkommer tveksamheter om en procentregel är rätt väg att gå
för att öka medlen till idrottsinvesteringar. Istället framförs förslag som exempelvis att
i KF:s budget ange idrottsinvesteringarna som en fast andel av exploateringsnämndens
budget. Vi är självklart beredda att titta på förslaget liksom andra modifierade modeller så länge syftet är att säkerställa att lek och idrott planeras in i varje projekt och att
idrotten tillförsäkras ytterligare resurser som kan bidra till ökade nyinvesteringar av idrottsanläggningar.
Eftersom motionen handlar om att först utreda, och inte direkt införa en procentregel, anser vi att motionen ska bifallas och att de praktiska utmaningarna som framförs i
remissvaren får hanteras i utredningen. Självklart föreställer vi oss inte att en procents
avsättning i ett enskilt exploateringsprojekt räcker till en hel idrottshall, men väl till att
idrottsnämnden tidigt i processen ges information om att resurser finns exempelvis för
utegym eller små fotbollsplaner/basketplaner. Detta skulle underlätta arbetet med att
göra spontanidrott till en naturlig del av stadsutvecklingen. Hur stor betydelse en procentregel i någon form skulle ha behöver utredas, liksom en alternativ modell i linje
med det som exempelvis exploateringsnämnden förordar. Ingendera utesluter kompletterande lösningar på en flexibel finansiering av alla de åtgärder som behövs för att tillgodose behoven av idrott och rörelse i staden. Ett exempel på kompletterande lösningar är vårt förslag om ett utökat regionalt samarbete om idrottsplaneringen och bildandet av ett kommungemensamt idrottsfastighetsbolag. Detta skulle innebära att flera
kommuner delar på kostnaderna för uppförande och drift av idrottsanläggningar på
strategiska och kollektivtrafiknära knutpunkter inom länet. Vi menar att detta särskilt
skulle underlätta uppförandet av anläggningar för idrotter med ett mer begränsat antal
utövare än breddidrotterna och underlätta kvalitativa möten mellan inte minst barn och
unga som kommer från kommuner och stadsdelar med olika socioekonomiska förutsättningar.
Avslutningsvis vill vi framhålla att det lokala markvärdet överlag inte bör vara avgörande för hur mycket som satsas på ytor för lek och spontanidrott i ett område, utan
behovet ska styra.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 19 januari 2022
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Hans Altsjö

Reservation anfördes av Rashid Mohammed Torun Boucher (båda V) med
hänvisning till Vänsterpartiets reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige av Clara Lindblom m.fl. (alla V) föreslås
att staden inför en procentregel för idrottsinvesteringar. Motionärerna hänvisar
till att enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer innebär
att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i byggnadsanknuten
konstnärlig gestaltning. Med inspiration av detta arbetssätt och med tanke på
genomslaget för enprocentregeln för konst vill motionärerna därför pröva en
motsvarande metod för att öka tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor i staden.
Motionärerna föreslår att ett sätt att öka tillgången på idrottsanläggningar
och rörelsefrämjande ytor skulle kunna vara att öronmärka och omfördela en
viss andel av budgeten i exploateringsprojekt till fastighetsnämnden för nya idrottsanläggningar.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 att kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder och styrelser
får i uppdrag att utreda förutsättningar för och konsekvenser av att införa en procentregel för investeringar i idrottsanläggningar samt ytor
för lek och fysisk aktivitet
 att utredningen även överväger lämpligt procenttal att öronmärka för
idrottsanläggningar, lämnar förslag på regelverk samt hur implementering av en sådan regel kan genomföras
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, idrottsnämnden,
Riksidrottsförbundet, Stockholms Fotbollförbund, Stockholms friidrottsförbund, Stockholms idrottsförbund och Stockholms Ishockeyförbund.
Riksidrottsförbundet, Stockholms Fotbollförbund och Stockholms idrottsförbund har inte inkommit med svar.
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Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Enligt kommunfullmäktiges budget 2021 ska staden arbeta aktivt med att få fram såväl
fler enkla som multifunktionella idrottshallar.
Stadsledningskontoret delar motionärernas bedömning om att idrotts- och rekreationstillgången är viktig i en snabbt växande stad. Det är dock många aspekter som är
viktiga i stadsutvecklingen som också ska finansieras och säkerställas, varför mer förutsägbarhet och långsiktighet är eftersträvansvärt genom exempelvis investeringsplaner och budgetprioriteringar än vad som kan åstadkommas genom enskilda exploateringsprojekts olika lönsamhet.
Stadsledningskontoret konstaterar att planeringen av idrottsanläggningar och andra
allmänna platser till stor del sker genom gemensamma stadsutvecklingsprocesser. I
den till budgeten hörande investeringsstrategin framgår att exploateringsnämndens
projektkalkyler i huvudsak ska bära kostnader för samhällsinvesteringar av idrottsanläggningar och skolor. Planeringen samordnas genom exempelvis SAMS, samordnad
skolplanering i Stockholm, och stadsövergripande styrgrupper för exploateringsprojekt.
Stadsledningskontoret konstaterar att kostnaden för att uppföra olika anläggningar
till exempel simhallar, idrottshallar, fotbollsplaner eller spontanidrottsytor skiljer sig
mycket åt. Även budgeterna för stadens många olika exploateringsprojekt skiljer sig
kraftigt beroende på omfattning och lönsamhet. Att öronmärka en förutbestämd andel i
respektive exploateringsprojekt skulle därmed inte nödvändigtvis vara det sätt som ger
den mest effektiva användningen av vare sig stadens mark/ytor eller totala budget för
idrott och rörelse då en större flexibilitet och beaktande av förekomsten av befintliga
idrottsanläggningar i närområdet är önskvärd i planeringen.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motion om procentregel för idrottsinvesteringar av Clara Lindblom
m.fl. (V) besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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Exploateringsnämnden
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 april 2021
följande.
1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Jonathan Metzger m.fl. (V), bilaga 1.
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Många av de förutsättningar som gör att enprocentregeln för konst fungerar relativt
väl saknas helt vad gäller idrottsinvesteringar.
Det finns inga samordningsfördelar att vinna i planering eller genomförande, inte
heller skulle metoden ge någon märkbar eller direkt koppling mellan exploateringsprojekten och vilka idrottsinvesteringar som genomförs med de omfördelade medlen.
Enligt kontorets mening är det istället tydligt att ett sådant arbetssätt riskerar att bli
oerhört krångligt, samtidigt som det riskerar att påtagligt försvaga idrottsnämndens
möjlighet att självständigt styra och prioritera sina investeringar.
I praktiken blir det endast en arbetskrävande och administrativt komplicerad omfördelning av budget från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden, detta förstås
under förutsättning att KF inte i motsvarade grad minskar dessa investeringsbudgetar.
Exploateringskontoret ser behovet av investeringar i idrottsanläggningar som en
självklar och viktig del i utvecklingen av staden, och kontoret välkomnar alla försök
att ge idrotts-och fastighetsnämnderna tydliga och långsiktiga förutsättningar att delta
i stadsutvecklingsprocessen.
Om fullmäktige vill öka fastighetsnämndens budgetram och minska exploateringsnämndens, eller om man vill ange idrottsinvesteringarna som en fast andel av exploateringsnämndens budget så vore det, enligt exploateringskontorets mening betydligt
enklare, billigare och skulle ge bättre förutsättningar för idrottsnämnden att styra sin
verksamhet, om man gör det när KF fattar beslut om budget.
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Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021 följande.
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.
Reservation anfördes av Elise Karlsson m.fl. (V), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Det finns stort behov i staden av både underhåll av befintliga idrottsanläggningar och
nybyggnation av idrottsanläggningar och idrottsytor och kontoret instämmer i att det
är viktigt att det finns medel i stadens budget för att kunna tillgodose tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor när Stockholm växer. Det är också viktigt att mark för idrottsytor avsätts tidigt i planprocesser och att den fysiska aktiviteten integreras på ett tydligt sätt i stadsplaneringen.
Då det råder stor brist på investeringsmedel välkomnar kontoret alla initiativ till
finansieringsformer för att främja idrottande. Kontoret förutsätter att de föreslagna
medlen skulle utgöra ett tillskott utöver beslutade investeringsramar. Om kontorets
redan beslutade medel skulle kunna prioriteras till reinvesteringar i befintliga anläggningar, skulle de föreslagna öronmärkta medlen kunna användas för att täcka nyinvesteringar i idrottsanläggningar som efterfrågas i takt med att Stockholm växer. Beroende på vad de föreslagna medlen avser täcka, behöver kontoret återkomma kring
lämplig procentsats.
Vidare undrar kontoret om avsikten är att de öronmärkta medlen ska knytas till
specifika exploateringsprojekt, på samma sätt som enprocentregeln fungerar för
konstnärlig gestaltning, något som i vissa fall skulle kunna bli svårt att genomföra i
praktiken; det är inte givet att ytan inom aktuellt exploateringsområde utgör en lämplig lokalisering för idrottsverksamhet. Behovet av anläggningar varierar också över
tid i olika delar av staden. Att avsätta en given andel av budgeterade medel för exploateringsprojekt, som kan nyttjas till idrottsprojekt över hela staden, skulle ge en mer
effektiv användning av stadens totala budget för idrott och rörelse och en större flexibilitet i planeringen av idrottsanläggningar.
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Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 mars 2021 att godkänna kontorets utlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V), bilaga 1.
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen anser att det är viktigt att tillförsäkra medel i stadens budget totalt sett
för att öka tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor när staden
växer. Minst lika viktigt är att säkerställa att mark för idrottsytor avsätts tidigt i planprocessen och att den fysiska aktiviteten integreras på ett tydligt sätt i stadsplaneringen.
Bygga idrottsanläggningar är ofta stora och komplexa projekt, vilket innebär att
en procentregel skulle kräva att stora belopp avsätts, vilket kan vara svårt att uppnå.
Behov av anläggningar varierar i olika delar av staden och över tid, exempelvis
vilken anläggningstyp som behövs mest. Kostnaden för att uppföra olika anläggningar, till exempel simhallar, idrottshallar eller fotbollsplaner, skiljer sig mycket åt.
Att öronmärka en förutbestämd andel i respektive projekt skulle därmed inte nödvändigtvis vara det sätt som ger den mest effektiva användningen av stadens totala budget för idrott och rörelse, en större flexibilitet är önskvärd i planeringen.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021 följande.
1. Nämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen från kommunstyrelsen.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Reservation anfördes av Torun Boucher m.fl. (V), bilaga 1.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2021 har i huvudsak följande lydelse.

10

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning
Enprocentsregeln innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnad
i Stockholms stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Enprocentsregeln beslutades av riksdagen 1937 och antogs av Stockholms stads kommunfullmäktige 1963.
Inom Stockholms stad ansvarar kulturförvaltningen genom enheten Stockholm
Konst för att omsätta enprocentsregeln i faktiska konstprojekt, i samarbete med och
på uppdrag av stadens förvaltningar och bolag. Stockholm konst slutför omkring 35
enprocentsprojekt årligen.
Kulturens roll i stadsutvecklingen
Enprocentsregeln är bara ett av de sätt som kulturförvaltningen arbetar med att
låta kulturen ta plats när staden växer. Lika viktigt är att kulturlivet ges förutsättningar att växa med staden, och att kulturen finns med redan på planeringsstadiet när
staden bygger nytt. Det gäller inte bara konstnärlig gestaltning, utan även utrymmen
som möjliggör kulturliv och eget kulturskapande.
Kulturlivet utgör tillsammans idrott och rekreation en av planeringsförutsättningarna i stadens översiktsplan, och är därmed en viktig del av stadsutvecklingen. Kulturförvaltningen arbetar på många olika sätt för att omsätta översiktsplanens inriktning i praktiken.
Översiktsplanen innehåller planeringsinriktningar som är särskilt relevanta när det
gäller kulturen i den växande staden. Med dem som grund kan förvaltningen ta fram
kulturlivsanalyser vid exploatering på stadens mark, eller på uppdrag av privata byggaktörer.
Socialt värdeskapande analys (SVA) är en modell som och exploateringsnämnden
beslutade om 2018. Modellen ska underlätta för exploaterings- och planprojekten att
nå stadens mål om social hållbarhet genom att tillämpa ett socialt värdeskapande perspektiv i stadsbyggnadsprocessens alla skeden. Kulturförvaltningen medverkar här i
vissa prioriterade projekt, till exempel Lövholmen och Hagsätra-Rågsved.
Ytterligare en komponent är kulturförvaltningens lotsfunktion, som hjälper till när
kulturverksamheter vill etablera sig eller omlokalisera en konstnärlig verksamhet
inom staden. Kulturlotsen är en länk mellan kulturlivets aktörer, Stockholms stads
förvaltningar och bolag samt kommersiella aktörer som privata fastighetsägare.
I det förslag till kulturstrategiskt program för Stockholms stad som kulturförvaltningen tagit fram är stadsutveckling en av fem strategier för samverkan i syfte att tillvarata kulturens potential. Däri ingår att stadens förvaltningar och bolag ska samverka för att planera ändamålsenliga lokaler för det fria kulturlivet, ta med kulturlivet
i stadsbyggnadsprocessen och att kulturlivets behov ska beaktas vid större stadsutvecklingsprojekt. Det betyder att förvaltningar och bolag främjar kulturlivets utveckling i den växande staden.
Kulturförvaltningen har inga synpunkter på förslagen i motionen, men vill med de
ovanstående exemplen belysa att det behövs en bredd av insatser för att staden ska
kunna växa med kultur. Motsvarande bör gälla för arbetet med att integrera fysisk ak-
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tivitet i stadsplaneringen och öka tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor i staden.
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Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021
att godkänna kontorets utlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Sara Stenudd m.fl. (V), bilaga 1.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2021 har i
huvudsak följande lydelse.
Kontoret delar motionärernas syn på vikten av idrott och att den ges plats när staden
växer.
Stadsbyggnadskontoret arbetar löpande för att säkerställa den planeringsinriktning
som fastslås i stadens översiktsplan och att möjliggöra så att ytor för idrott bereds
plats tidigt i planeringen. Det sker framför allt på två sätt:




Med utgångspunkt i översiktsplanen och i den löpande strategiska planeringen arbetar förvaltningarna tillsammans så att identifierade behov, på
både kort och lång sikt, kan omhändertas.
Inom ramen för SAMS, Samordnad skolplanering i Stockholm, tas idrottsfrågorna med i den mån de berör samplanering med grundskolor.



Inom detaljplaneringen arbetar kontoret aktivt för att slutsatserna från översiktsplaneringen kan genomföras med hög kvalitet och kostnadseffektiva
lösningar.
Vidare styr lokala investeringsplaner och kommunfullmäktiges budget inriktningen på arbetet, och kontoret arbetar nära både exploateringskontoret och privata
exploatörer.
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Stockholms Friidrottsförbund
Stockholm Friidrottsförbunds yttrande daterat den 11 maj 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholms Friidrottsförbund håller med om att anläggningssituationen i Stockholm i
dag är mycket ansträngt och att det är önskvärt att investeringstakten ökas. En ökad
investeringstakt som resulterar i flera anläggningar skulle främja såväl idrottsföreningars möjlighet att bedriva idrott, bidra till att säkra närhet till idrottsanläggningar
och tillgänglighet för allmänhetens nyttjande samt på så sätt främja folkhälsan.
Eftersom det bevisligen inte har gått att öka investeringstakten tillräckligt genom
de senaste åren med de verktyg som finns så tillstyrker Stockholms Friidrottsförbund
Motionärernas förslag som ett ytterligare verktyg till att öka investeringstakten för idrottsanläggningar. Det är också viktigt att ytor för idrottsaktiviteter reserveras tidigt i
planprocessen för att säkerställa uppförande av framtida idrottsanläggningar.

Stockholms Ishockeyförbund
Stockholm Ishockeyförbunds yttrande daterat den 5 maj 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholms Ishockeyförbund arbetar tillsammans med övriga stora specialidrottsförbund för att den i jämförelse med andra stora kommuner välkända och uppenbara bristen på idrottsanläggningar ska avhjälpas och att anläggningar ska tillkomma i takt
med att staden fortsätter att växa.
Idrottsförvaltningen har i dagarna genomfört en revidering av behovsberäkningarna för de kommande åren som väl illustrerar det omfattande behovet. Tillgodoseendet av idrottsanläggningar i flera av stadens projekt för nya bostadsområden har inte
varit i paritet med behovet eller tillkommit sent i planeringsarbetet. Anledning finns
att ifrågasätta om exploateringsnämnden och fastighetsnämnden ger idrottens anläggningsbehov tillräcklig prioritet för att stadens idrottspolitiska program ska ha en chans
att uppfyllas.
Motionärernas förslag kan vara ett bra sätt att säkerställa att idrotten får de nödvändiga förutsättningar att verka integrerat i våra stadsmiljöer. Vikten av detta har
med övertygande kraft tydliggjorts under pandemin när barn och ungdomar inte kunnat ha en meningsfull fritid genom sin idrott, ett förhållande som dessvärre gäller även
i normala tider då många barn inte har möjlighet till idrott i sin närmiljö.
Det vore förstås önskvärt att procentregler för investeringar i idrottsanläggningar
inte skulle behövas då det vore naturligt att idrottens samhällsnytta gjorde det uppenbart att dess anläggningsbehov tillgodosågs i planarbetet för nya områden. Då så inte
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synes vara fallet under lång tid välkomnar och tillstyrker Stockholms Ishockeyförbund motionärernas förslag.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Exploateringsnämnden
Reservation anfördes av Jonathan Metzger m.fl. (V) enligt följande.
1.
2.

Att nämnden tillstyrker motionen
Att därutöver anföra följande

Stockholm är tyvärr en stad där idrotten har svårt att ta plats, både för att stadens mark
är dyr och för att åratal av för begränsade investeringar i idrotten har lett till ett stort
underskott på idrottsytor. Det är därför positivt att exploateringskontoret ser investeringar i idrottsanläggningar som en självklar och viktig del av utvecklingen i staden.
Syftet med motionen är just att tidigt i planeringsprocessen lägga en ekonomisk grund
för att öka tillgången på idrottsanläggningar och rörelsefrämjande ytor i staden. Det
som motionärerna föreslår är inte en helt färdig lösning, utan en gemensam utredning
med berörda nämnder och styrelser för att utreda förutsättningar för och konsekvenser
av en procentregel och att överväga lämpligt procenttal, regelverk och implementering
av en sådan regel. Om det i remissomgången framkommer förslag på väsentligt bättre
lösningar är vi självklart beredda att titta på modifierade eller andra modeller så länge
syftet är att säkerställa att lek och idrott planeras in i varje projekt och att idrotten utöver nuvarande investeringsmedel tillförsäkras ytterligare resurser som kan bidra till
nyinvesteringar av idrottsanläggningar. Att döma var exploateringskontorets yttrande
finns också ett samband mellan budgetens storlek i ett exploateringsprojekt och behovet av idrottsanläggningar vid utbyggnad av nya områden.
Exploateringskontoret har dock invändningar mot en procentregel och vi förstår att
det finns praktiska utmaningar men anser att dessa bäst kan hanteras när berörda förvaltningar tillsammans utreder exempelvis gränsdragningar, ansvarsområden, omfördelning och regelverk. Självklart föreställer vi oss inte att en procents avsättning i ett
enskilt exploateringsprojekt räcker till en hel idrottshall, men att tidigt i processen veta
att pengar och mark finns för till exempel utegym eller små fotbollsplaner/basketplaner skulle göra att spontanidrott blir en naturlig del av stadsutvecklingen. Dessutom
skulle flera större projekt med en procentregel, beroende på storlek, även kunna bidra
till finansieringen av idrottsanläggningar. Hur stor betydelse en sådan regel skulle ha
är något som behöver utredas, och utesluter inte heller kompletterande lösningar på en
flexibel finansiering av alla de åtgärder som behövs för att tillgodose behoven av idrott
och rörelse i staden.
Avslutningsvis vill vi framhålla att det lokala markvärdet överlag inte bör vara avgörande för hur mycket som satsas på ytor för lek och spontanidrott i ett område, utan
behovet ska styra.
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Fastighetsnämnden
Reservation anfördes av Elise Karlsson m.fl. (V) enligt följande.
1. Att nämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver anföra följande
Vänsterpartiet ser det som mycket glädjande att fastighetskontoret ger ett så positivt
remissvar på motionen, i vilken det föreslås att öronmärka och omfördela en viss andel
av budgeten i exploateringsprojekt till fastighetsnämnden för nya idrottsanläggningar.
Eftersom det råder stor brist på investeringsmedel är syftet med motionen, precis som
kontoret förutsätter, att utöka medlen för idrottsinvesteringar jämfört med idag.
Vi anser att det är en klok synpunkt från fastighetskontoret att det vid ett införande
av en procentregel skulle vara effektivare om de därav avsatta medlen skulle kunna
nyttjas till idrottsprojekt över hela staden och inte enbart inom det specifika exploateringsprojektet.

Idrottsnämnden
Reservation anfördes av Hassan Jama m.fl. (V) enligt följande.
1. Att nämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver anföra följande
Stockholm är tyvärr en stad där idrotten har svårt att ta plats, både för att stadens mark
är dyr och för att åratal av eftersatta investeringar i idrotten har lett till ett stort underskott på idrottsyta. Det förslag som vi har lagt fram syftar till att tidigt i processen avsätta medel så att investeringar i rörelse- och idrottsyta kan tillskapas i närheten av nya
utvecklingsområden.
Motionen föreslår att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en procentregel.
Att döma av förvaltningens svar kommer en sådan regel dock inte att vara tillräcklig för finansiering av idrottshallar. Vi föreställer oss givetvis inte att exempelvis en
procents avsättningar i ett enskilt projekt skulle räcka till en hel simhall eller en idrottshall, men att tidigt i processen veta att pengar och mark finns till exempelvis utegym eller små fotbollsplaner/basketplaner skulle göra att idrotten inte behöver planeras in i efterhand utan blir en naturlig del av stadsutvecklingen.
Dessutom skulle flera större projekt med en procentregel kunna bidra till finansieringen av idrottsanläggningar. Hur stor betydelse en sådan regel skulle ha är enligt motionärerna något som behöver utredas, och utesluter inte heller kompletterande finansieringslösningar som skulle behövs för att tillgodose behov av idrott och rörelse i staden.
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På samma sätt som konsten på ett naturligt sätt har inkluderats med en procentregel
tror vi att idrotten skulle kunna ha nytta av en liknande regel som kan bidra till att vi
runt om i staden få fler platser som inbjuder till rörelse och motion.

Kulturnämnden
Reservation anfördes av Torun Boucher m.fl. (V) enligt följande.
1. Att nämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver anföra följande
Vi tackar förvaltningen för många intressanta synpunkter utifrån erfarenheten med arbetet för att Stockholms ska växa med kultur, som även kan användas för utveckling
av idrott i staden. Förvaltningen lyfter att den enprocentregel som gäller inom kulturen
bara är ett av flera verktyg för att låta kulturen ta plats när staden växer och ger flera
goda exempel på hur man kan få in kulturlivet i stadsutvecklingen från planeringsstadiet och framåt med andra verktyg. Kulturförvaltningen och Idrottsförvaltningen har
redan idag en del samarbeten och vi tänker att det finns all anledning att utöka dessa
samarbeten för en i alla avseenden levande stad, eller som kulturförvaltningen själva
påpekar i remissvaret, en stad där kultur och idrott och rekreation är en viktig del av
stadsutvecklingen.
Vi håller med om att det behövs flera olika strategier och menar att öronmärkning
av medel i exploateringsprojekt till fastighetsnämnden för nya idrottsanläggningar kan
vara en av dessa strategier.

Stadsbyggnadsnämnden
Reservation anfördes av Sara Stenudd m.fl. (V) enligt följande.
1. Att nämnden tillstyrker motionen
2. Att därutöver anföra följande
Stockholm är tyvärr en stad där idrotten har svårt att ta plats, både för att stadens mark
är dyr och för att åratal av eftersatta investeringar i idrotten har lett till ett stort underskott på idrottsyta. Det förslag som vi har lagt fram syftar till att tidigt i processen avsätta medel så att investeringar i rörelse- och idrottsyta kan tillskapas i närheten av nya
utvecklingsområden. Motionen föreslår att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en procentregel.
Att döma av förvaltningens svar kommer en sådan regel dock inte att vara tillräcklig för finansiering av idrottshallar. Vi föreställer oss givetvis inte att exempelvis en
procents avsättningar i ett enskilt projekt skulle räcka till en hel simhall eller en idrottshall, men att tidigt i processen veta att pengar och mark finns till exempelvis utegym eller små fotbollsplaner/basketplaner skulle göra att idrotten inte behöver plane-
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ras in i efterhand utan blir en naturlig del av stadsutvecklingen. Dessutom skulle flera
större projekt med en procentregel kunna bidra till finansieringen av idrottsanläggningar. Hur stor betydelse en sådan regel skulle ha är enligt motionärerna något som
behöver utredas, och utesluter inte heller kompletterande finansieringslösningar som
skulle behövs för att tillgodose behov av idrott och rörelse i staden.
På samma sätt som konsten på ett naturligt sätt har inkluderats med en procentregel tror vi att idrotten skulle kunna ha nytta av en liknande regel som kan bidra till att
vi runt om i staden få fler platser som inbjuder till rörelse och motion.
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