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Hej!
Nu i Covid-19-tider så får alla föräldrar det mycket svårare att se sina barn idrotta. Inte minst när det handlar om
inomhussporter som handboll, basket och innebandy då stadens idrottshallar i många fall saknar läktare av den
storlek som krävs för att man ska kunna ta in upp till femtio åskådare. Av tre fullstora hallar innanför tullarna är det
bara Eriksdalshallen som har riktiga läktare. Engelbrektshallen saknar läktare och Skanstullshallen har utdragbara
läktare som bara medger att man ser ena planhalvan från åtminstone hälften av läktarplatserna. Gällande
Skanstullshallent gör detta att man max kan ta in ett tjugotal åskådare för att kunna följa FHMs och de olika
specialförbundens rekommendationer/regler.
Det finns idag lösningar på marknaden för att filma och streama matcher via internet. Detta kan antingen ske genom
att man har en person som filmar och streamat från mobiltelefonen eller via fast monterade kameror som sedan via
en AI-lösning sätts ihop till en sömlös film där ingen person behöver peka kameran i händelsernas riktning.
Lösningen att manuellt filma är svår att genomföra i hallar som Skanstullshallen och Engelbrektshallen då det inte
finns plats för stativ och filmare på ett bra sätt. Det blir därför oftast låg kvalitet på dessa produktioner.

Jag föreslår därför att Stockholms Stad tar beslut om att in föra lösningar i stadens idrottshallar där fasta kameror
monteras i hallen. En stor leverantör till många idrottsförbund av streaminglösningar är Solidsport. Det har först
diskussioner mellan idrottsföreningar och idrottsförvaltning angående detta men än så länge har man inte kommit
fram till en lösning. En anledning är att man i vissa delar är rädda att det ska bli problem för personer med skyddad
identitet. Jag vill därför påminna om att det inte är foto- eller filmförbud på offentliga platser sålänge som det inte
finns söärskilda beslut om sådana förbud, tex om det finns skyddsobjekt i närheten. Om man som person med
skyddad identitet rör sig i den offentliga miljön så kan man bli filmad och fotograferad precis var som helst. Det är
inte rimligt att ha fotoförbud i idrottshallar då idrotten faktiskt är en väldigt stor del av våra invånares liv och då
måste man kunna fotografera och filma sina barns fram- och motgångar på idrottsplanen också. Med fasta kameror
ska självklart följa anslag i berörda hallar att man på vissa ytor kan bli fotograferad/filmad.
Med en AI-lösning från tex Solidsport (det finns fler aktörer men Solidsport är den mest kända och använda) kan alla
föreningar som spelar matcher i stadens idrottshallar sända barns, ungdomars och vuxnas matcher via internet och
på så vis kan vi minska trängseln i hallarna. Ser vi på den miljömässiga biten så betyder sändningar att fler kan
stanna hemma tex när det gäller bortamatcher och titta på matcher hemifrån.
Med vänlig hälsning,

1

Administration soder@stockholm.se
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 15 oktober 2020 05:30
Administration soder@stockholm.se
SÖD 2020/906 komplettering

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
En komplettering för att undvika missförstånd. De fasta kamerorna är inte igång dygnet runt. De lag som spelar
match eller tränar i berörda hallar kan välja att slå på kamerorna för sändning under sin tid. Normalt sett är alltså
kamerorna avslagna.
Poängen med de fasta kamerorna är att tillgängligheten där ett lag utan att rigga upp utrustning snabbt kan börja
sända en match genom att logga in och starta filmning och sändning. Som bonus finns möjligheten att filma
träningar (man behöver inte streama till internet bara för att man filmar). En filmad träning kan sedan tränare
använda för att gå igenom med laget.
Med vänlig hälsning,
__________________________
Sent from my mobile device. Pardon any typos and AutoCorrects.
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Ytterligare en komplettering till inskickat förslag. Om det föreligger tveksamheter om Stockholms stads
nätverk kan tillåtas användas för streaming av matcher/tävlingar kan ett alternativ vara att man tillåter fasts
kameror men att egen internetkoppling måste upprättas av den som streamar. De klubbar som står som
hallvärdar idag kan säkert tänka dig att uppdra åt Stokab eller annan infrastrukturleverantör att dra in en
fiber till sålänge som Stockholms stad godkänner indragandet av ytterligare fiber
Med vänlig hälsning,
__________________________
Sent from my mobile device. Pardon any typos and AutoCorrects.
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