Utlåtande Rotel VI (Dnr KS 2020/1122)

Öppna upp stadens idrottsanläggningar på jul-,
sport- och påsklovet för barn samt ungdomar i samarbete med stadens idrottsföreningar
Motion av Peter Wallmark (SD)
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 föreslår Peter Wallmark (SD) att kommunfullmäktige ska besluta
att berörd förvaltning ges i uppdrag att:
 Utreda möjligheten att öppna upp stadens idrottshallar på jul-, sport
och påsklovet i samarbete med Stockholms olika idrottsförbund.
I motionen skriver Peter Wallmark (SD) att många barn och ungdomar inte reser bort på skolloven och har därför ett behov av organiserade aktiviteter. För
att förbättra folkhälsan och få barn och ungdomar intresserade av någon sport
är det ett bra tillfälle när skolan är stängd. Det ger en möjlighet att prova på
olika sorters sporter under ledning och översyn från kunniga ledare. Det ger
också föreningarna en chans att knyta kontakter med nya förmågor samtidigt
som barn och ungdomar får ett meningsfullt och innehållsrikt lov.
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Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden och idrottsnämnden.
Stadsledningskontoret framhåller att staden arbetar aktivt med organiserade
aktiviteter för unga under skolornas lov och att idrottsaktiviteter är en viktig
del av utbudet.
Idrottsnämnden konstaterar att nämndens anläggningar redan är öppna under nämnda lov för att möta den efterfrågan som finns samt att det finns olika
stöd för föreningar att söka.
Fastighetsnämnden anser att det är positivt att lokalerna nyttjas i så stor utsträckning som möjligt men påpekar att det är idrottsnämnden som ansvarar
för nyttjandet av lokalerna.
Mina synpunkter
Stockholms idrottsliv är fantastiskt. Här finns några av landets främsta idrottsutövare tillsammans med hundratusentals föreningsaktiva barn, unga och
vuxna.
Stockholms idrottsanläggningar är öppna året runt. Under skolloven anordnas aktiviteter runtom i staden för att möta den efterfrågan som finns. Idrottsnämnden har även ett särskilt ledarstöd som är riktat mot verksamheter för
barn som inte är bortresta under loven.
Motionen anses därmed besvarad.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motionen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 1 december 2021
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På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Karin Ernlund
Hans Altsjö
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Att kommunstyrelsen tillstyrker motionen
2. Därutöver vill vi anföra följande:
Många barn och ungdomar reser inte bort på skolloven och har därför ett behov av organiserade aktiviteter. För att förbättra folkhälsan och få barn och ungdomar intresserade av någon sport är det ett bra tillfälle när skolan är stängd. Det ger en möjlighet att
prova på olika sorters sporter under ledning och översyn från kunniga ledare. Det ger
också föreningarna en chans att knyta kontakter med nya förmågor samtidigt som barn
och ungdomar får ett meningsfullt och innehållsrikt lov. Jag föreslår därför att berörd
förvaltning ges i uppdrag att utreda möjligheten att öppna upp stadens idrottshallar på
jul- sport- och påsklovet i samarbete med Stockholms olika idrottsförbund.
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Remissammanställning
Ärendet
I en motion föreslår Peter Wallmark (SD) att kommunfullmäktige ska besluta
att berörd förvaltning ges i uppdrag att:
 Utreda möjligheten att öppna upp stadens idrottshallar på jul-, sport och
påsklovet i samarbete med Stockholms olika idrottsförbund.
I motionen skriver Peter Wallmark (SD) att många barn och ungdomar inte reser bort på skolloven och har därför ett behov av organiserade aktiviteter. För
att förbättra folkhälsan och få barn och ungdomar intresserade av någon sport
är det ett bra tillfälle när skolan är stängd. Det ger en möjlighet att prova på
olika sorters sporter under ledning och översyn från kunniga ledare. Det ger
också föreningarna en chans att knyta kontakter med nya förmågor samtidigt
som barn och ungdomar får ett meningsfullt och innehållsrikt lov.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, fastighetsnämnden och idrottsnämnden.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Enligt kommunfullmäktiges budget 2021 ska idrottsnämnden arbeta för att alla stockholmare ska ha möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftsaktiviteter utifrån
sina egna förutsättningar. Nämnden ska arbeta för att alla barn ska idrotta med glädje,
så länge som möjligt och att all idrott ska ske i enlighet med barnkonventionen.
Staden arbetar aktivt med organiserade aktiviteter för unga under skolornas lov och
idrottsaktiviteter är en viktig del av utbudet. Idrottshallar och idrottsanläggningar är
öppna för att möta den efterfrågan som finns på tider. Idrottsnämnden har också stödformer för föreningar, ledare och lokalhyror för att möjliggöra aktiviteter under loven.
Under 2020 och våren 2021 har stödformer och aktiviteter anpassats utifrån rådande
restriktioner.
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Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 mars 2021 följande.
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD), bilaga 1.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 6 februari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Kontoret är en fastighetsförvaltande organisation som bland annat hyr ut idrottsanläggningar till idrottsnämnden, som ansvarar för att nyttjande av lokalerna fördelas
mellan allmänhet, idrottsförbund och föreningsliv och att de används i så stor utsträckning som möjligt. Idrottsförvaltningen planerar, bokar och upplåter lokalerna efter allmänhetens behov och de krav som ställs från idrottsförbund och det lokala föreningslivet. I arbetet ingår även att se till att ha plats för olika typer av arrangemang.
Kontoret ser det som positivt att lokalerna nyttjas i så stor utsträckning som möjligt
dygnet runt och året om. Det viktiga är att säkerheten är god och att möjlighet finns
för underhåll och service så att statusen på lokalerna och verksamhetsytorna bibehålls.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 9 mars 2021 följande.
Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och överlämnar
det till kommunstyrelsen
Idrottförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i att det är viktigt att förbättra folkhälsan och få barn och
ungdomar intresserade av någon idrott, samt i att det är ett bra tillfälle att göra detta
när skolan är stängd samt att föreningslivet är viktiga i detta arbete.
Idrottsnämndens idrottshallar/idrottsanläggningar är redan öppna under nämnda
lov för att möta den efterfrågan som finns.
Därutöver har idrottsnämnden två stödformer inom föreningsstödet som de föreningar som anordnar aktiviteter under lov kan söka.
Dels finns ett ledarstöd som kan sökas för verksamheter för barn som inte är bortresta under loven, för detta stöd finns ett krav på att verksamheten ska vara öppen för
alla och inte enbart rikta sig till föreningens medlemmar.
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Det finns även ett stöd avseende lokalhyra, som föreningar som anordnar evenemang som vänder sig till ungdomar under lov utanför ordinarie säsong kan söka.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Fastighetsnämnden
Reservation anfördes av Peter Wallmark (SD) enligt följande.
Att nämnden tillstyrker motionen samt att därutöver anföra följande:
Vi instämmer med kontorets yttrande om att det är positivt att stadens lokaler nyttjas i så stor utsträckning som möjligt dygnet runt och året om, men vi menar att det behövs aktiva insatser och beslut i en sådan riktning. Vi fram emot att kontoret ges i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att uppnå målen i motionens intentioner.
Motion av Peter Wallmark (SD) om att öppna upp stadens idrottsanläggningar på
jul- sport- och påsklovet för barn samt ungdomar i samarbete med stadens idrottsföreningar
Många barn och ungdomar reser inte bort på skolloven och har därför ett behov av organiserade aktiviteter. För att förbättra folkhälsan och få barn och ungdomar intresserade av någon sport är det ett bra tillfälle när skolan är stängd. Det ger en möjlighet att
prova på olika sorters sporter under ledning och översyn från kunniga ledare. Det ger
också föreningarna en chans att knyta kontakter med nya förmågor samtidigt som barn
och ungdomar får ett meningsfullt och innehållsrikt lov. Jag föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att: berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda möjligheten att
öppna upp stadens idrottshallar på jul- sport- och påsklovet i samarbete med Stockholms olika idrottsförbund.
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