PM Rotel III (Dnr KS 2019/545)

Angående det kraftiga underskott avseende
reinvesteringar i idrottsanläggningar i Stockholms stad
Skrivelse av Olle Burell (S)
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Dennis Wedin anför följande.
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen från Olle Burell (S) framförs att Stockholm har
minst antal idrottsanläggningar per capita av alla Sveriges kommuner. Han menar att
situationen riskerar att förvärras då antalet idrottsanläggningar kan minska på grund
av bristande medel till underhåll för befintliga anläggningar.
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ska besluta att ge stadsledningskontoret
i uppdrag att återkomma med ett reviderat budgetförslag för fastighetsnämnden där
nödvändiga idrottsinvesteringar säkerställs.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret konstaterar att det under 2019 satsas cirka en miljard
kronor på att bygga nya och rusta upp befintliga idrottsanläggningar. För tillfället
pågår cirka 17 olika investerings- och reinvesteringsprojekt. Utöver det pågår
satsningar i samarbete med andra aktörer som inte tas upp i stadens budget för
idrottsinvesteringar. Det är anläggningar som kommer alla stockholmare till del på
kvällar och helger. Ett flertal av stadens idrottsanläggningar är i behov av renovering.
Takten för renoveringarna styrs av både fastighetsägarens behov, verksamhetens
behov att hålla anläggningarna öppna och aktuella budgetramar.
Mina synpunkter
Stockholmarna ska kunna lita på att stadens idrottsanläggningar är säkra, tillgängliga
och har hög standard. Efter att ha besökt de flesta av stadens stora anläggningar
kunde jag snabbt konstatera att så inte var fallet. I vissa fall var underhållet så pass
eftersatt att det medförde direkta säkerhetsrisker. Det blev för mig tydligt att ett
tidigare alltför stort fokus på att bygga nya anläggningar hade gjort att underhållet i
befintliga anläggningar åsidosatts.
I fastighetsnämndens årsrapport för 2018 pekade stadsrevisionen på att den
ekonomiska styrningen var bristfällig under förra mandatperioden, och att för lite

1

resurser lagts på just underhållet. Därför vidtog vi i den grönblåa majroteten
omgående en rad åtgärder för att få ordning och reda i ekonomin.
Utöver att förbättra fastighetsnämndens kostnadskontroll och fortsätta att bygga
nytt, så lade vi fokus på att också åtgärda det mest akuta underhållet. Därför
möjliggjorde vi för fastighetsnämnden att omfördela 100 miljoner kronor i sin budget
för innevarande år. Majoriteten av de pengarna går till akut renovering av befintliga
anläggningar.
När det gäller investeringar i underhåll av idrottsanläggningar så lägger vi därmed drygt 100 miljoner mer än vad som gjordes under Socialdemokraternas senaste
år vid makten. Detta är en av flera åtgärder som vi nu vidtar för att säkra våra
idrottshallar, och få ordning på fastighetsnämndens ekonomi.
Bland annat medger de ökade resurserna genomförande av akuta åtgärder i simhallar, installation av nytt brandlarm vid Farsta IP, ökad tillgängligheten i
Gärdeshallen, nya sportgolv i Smedshagshallen, Skanstullshallen och
Sköndalshallen, samt renovering av omklädningsrum i Högdalen.
I den grönblåa majoriteten arbetar vi strukturerat och långsiktigt för att dagens
och morgondagens stockholmare, unga som gamla, ska ha möjlighet att utöva sin
favoritidrott på trygga och fina anläggningar. I stadens budget för 2020 tilldelade vi
också fastighetsnämnden extra medel för planerat underhåll och för att möta
myndighetskrav.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Skrivelsen anses besvarad med hänvisning till vad som framförs i promemorian.

Stockholm den 8 januari 2019
DENNIS WEDIN
Bilaga
Skrivelsen ”Angående det kraftiga underskott avseende reinvesteringar i
idrottsanläggningar i Stockholms stad”
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet Emilia Bjuggren (S) och borgarrådet Clara
Lindblom (V) enligt följande.
Under tidigare mandatperiod påbörjad den Rödgrönrosa majoriteten arbetet med att bygga
ikapp den hall- och anläggningsbrist som funnits i Stockholm under många år. Medel
tillfördes och projektering och byggandet av flera idrottsplatser och -hallar påbörjades.
Det arbetet som startades måste nu förvaltas och fortgå för att staden ska ha en möjlighet
att bygga ikapp behovet av idrottsytor. Tyvärr kan vi konstatera att den blågröna majoriteten
nu väljer att nedprioritera idrottsinvesteringarna. Jämfört med tidigare år minskar budgeten
för idrottsinvesteringar år 2020 med totalt 482 mnkr.
Fastighetsnämndens verksamhetsplan visar tydligt på vad de saknade medlen får för
effekter. Fastighetskontoret konstaterar tillsammans med idrottsförvaltningen att
investeringsbehoven för idrotten är betydligt större än vad nuvarande budget beviljar. Viktiga
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investeringar riskerar att inte bli av eller skjutas upp med en osäker framtid. De uteblivna
satsningarna kommer gå ut över viktig verksamhet för staden och Stockholms barn och unga.
Ett tydligt exempel på konsekvenserna av saknade medel är uppförandet av Vårbergs IP.
Multihallen är planerad som en viktig knutpunkt med lokaler för flera idrotter och för
föreningslivet. Den blågröna majoriteten drar nu bort tidigare planerade investeringen om 68
mnkr i brist på resurser och försenar därmed byggstarten samtidigt som upparbetade
kostnader om flera miljoner går förlorade.
Att minska på investeringarna i läget Stockholm försätter växa och har stora behov är en
utveckling åt fel håll. Att samtidigt låta upparbetade kostnader brinna inne då det saknas
tillräckligt med medel är exempel på dålig förvaltning till följd av underfinansieringen. Vi
hade önskat att mer medel kunde anslås och att viktiga satsningar som Vårbergs IP skulle ha
möjlighet att fortsätta – det är genom detta ambitionen om att bygga ikapp hall- och
anläggningsbristen kan uppnås.

Kommunstyrelsen
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren
(alla S) och Clara Lindblom och Rashid Mohammed (båda V) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i
borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
I en skrivelse till kommunstyrelsen från Olle Burell (S) framförs att Stockholm har
minst antal idrottsanläggningar per capita av alla Sveriges kommuner. Han menar att
situationen riskerar att förvärras då antalet idrottsanläggningar kan minska på grund
av bristande medel till underhåll för befintliga anläggningar.
I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ska besluta att ge stadsledningskontoret
i uppdrag att återkomma med ett reviderat budgetförslag för fastighetsnämnden där
nödvändiga idrottsinvesteringar säkerställs.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 28 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
I kommunfullmäktiges budget 2019 framgår att staden ska arbeta aktivt med att få fram såväl
fler enkla som multifunktionella idrottshallar. Staden ska underlätta för fristående aktörer som
vill bygga och driva idrottsanläggningar i Stockholms stad. Av budgeten framgår också att
fastighetsnämnden tillsammans med exploateringsnämnden och idrottsnämnden ska verka för
att fler idrottsanläggningar, som komplement till stadens anläggningar, byggs och drivs av
fristående aktörer.
Stadsledningskontoret konstaterar att det under 2019 satsas cirka en miljard kronor på att
bygga nya och rusta upp befintliga idrottsanläggningar. För tillfället pågår cirka 17 olika
investerings- och reinvesteringsprojekt. Utöver det pågår satsningar i samarbete med andra
aktörer som inte tas upp i stadens budget för idrottsinvesteringar, exempelvis GIH-badet och
de idrottshallar som SISAB bygger i samband med skolutbyggnader. Det är anläggningar som
kommer alla stockholmare till del på kvällar och helger. Ett flertal av stadens
idrottsanläggningar är i behov av renovering. Takten för renoveringarna styrs av både
fastighetsägarens behov och av verksamhetens behov att hålla anläggningarna öppna, varför
det är svårt att renovera alla anläggningar som har behov samtidigt. I arbetet med att
prioritera åtgärder inför renoveringar prövas behov mot budgetramar samt möjligheten att
hålla andra anläggningar öppna. Prioriteringarna görs regelbundet.
Stadsledningskontorets föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att skrivelsen angående det kraftiga underskott avseende reinvesteringar i
idrottsanläggningar i Stockholms stad av Olle Burell (S) besvaras med hänvisning till vad
som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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