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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Strategi för idrottsanläggningar
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2022/21
Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.
Sammanfattning
Stadens nya strategi för idrottsanläggningar föreslås ersätta den
långsiktiga investeringsplanen från 2015, och blir ett komplement
till det idrottspolitiska programmet. Behovet av fler anläggningar är
fortsatt stort i takt med att staden växer. Samtidigt finns sedan
tidigare ett underskott på anläggningar, och många är i behov av
underhåll. En behovsanalys och nyckeltal för större anläggningar
redovisas, samt strategier och inriktningar för utbyggnaden.
Förvaltningen lämnar framför allt synpunkter på
spontanidrottsanläggningar samt miljö- och klimataspekter, där
stadsdelsnämnderna ansvarar för anläggningar på parkmark.
Därutöver understryker förvaltningen även vikten av att frågor
rörande jämställdhet, tillgänglighet, trygghet och kommunikation
särskilt beaktas vid planeringen av framtida anläggningar.
Förvaltningen framhåller därutöver vikten av kontinuerlig
samverkan med idrottsförvaltningen och andra relevanta
förvaltningar och bolag i staden i frågan.
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Bakgrund
Idrottsnämnden har godkänt förslaget till Strategi för
idrottsanläggningar 2022-2026. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till samtliga stadsdelsförvaltningar, Stadsledningskontoret,
Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden,
Stadsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden samt till flertalet
idrottsförbund.
Ärendet
Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås ersätta den
långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar från 2015
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som styrdokument i stadens långsiktiga arbete med nya och
utvecklade idrottsanläggningar.
Stockholms stads nya strategi för idrottsanläggningar föreslås bli
gällande 2022-2026 och vara ett komplement till det idrottspolitiska
programmet.
Strategin är uppdelad i fyra huvuddelar där det inledande avsnittet
beskriver ett urval av andra styrdokument i staden som berör
strategin för idrottsanläggningar. I strategins andra del identifieras
de strategier som på ett övergripande plan genomsyrar arbetet med
att utveckla utbudet av idrottsanläggningar. Den tredje delen
beskriver behovsanalysen för olika typer av idrottsanläggningar,
vilken följs av en fjärde del som redogör för de arbetssätt och
inriktningar som staden ska arbeta efter för att utveckla utbudet av
idrottsanläggningar.
Därefter presenteras de strategier som ska fungera som
utgångspunkt för arbetet med nya och utvecklade
idrottsanläggningar. Dessa är jämställdhet, jämlikhet
(socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättning, ålder), bredd i
utbud samt klimat och miljö. De övergripande strategierna utgår
huvudsakligen från innehållet i det idrottspolitiska programmet
samt övriga relevanta styrdokument.
I strategins behovsanalys beskrivs hur behoven för olika typer av
idrottsanläggningar tas fram. I strategins avslutande del beskrivs
fem övergripande inriktningsområden staden behöver arbeta utifrån
för att kunna hantera de behov som identifieras. De fem
inriktningsområdena är utveckling av anläggningar, säkerställa
behovet av idrottsytor som en del av stadsutvecklingen, samverkan,
Stockholmarnas efterfrågan, och innovation.
Redovisat på stadsdelsområdesnivå ser behoven för Spånga-Tensta
till 2030 ut enligt nedan:
Konstgräsplaner: 0,5
Idrottshallar: 2,25
Ishallar: 0
Simhallar-linbanor: 2
Simhallar – undervisningsbassäng: 0
Friidrottsanläggningar: 0,5
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelning kansli.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att tillföra nya anläggningar
inom stadsdelsområdet, samt ambitionen att aktivera så många som
möjligt. Stadsdelsförvaltningen ser även positivt på att strategin
lyfter frågan om för vilka grupper idrottsanläggningarna kommer
till gagn och att särskilt fokus ges de minst representerade
grupperna på idrottsanläggningarna som socioekonomiskt utsatta
kvinnor och flickor med utländsk bakgrund, och personer med
funktionsnedsättning.
Ytterligare anser stadsdelsförvaltningen att det är positivt att lyfta
trygghetsaspekten både inomhus och utomhus på
idrottsanläggningarna. Trygghetsaspekten bör även finnas i åtanke i
direkt anslutande miljöer och åtkomstpunkter då dessa har stor
påverkan på tillgängligheten. Färdvägen till och från en
idrottsanläggning påverkar användningen av denna. Därtill anser
stadsförvaltningen att parkeringsmöjligheter och närhet till
kollektivtrafik är en fråga om tillgänglighet, något som har
framkommit som problem vid anläggningen Järvabadet. Utan
tillgänglig och tydlig parkeringsmöjlighet ökar riskerna för olovlig
körning på parkväg och parkering på parkmark. Förvaltningen anser
att detta är något som noga bör beaktas vid planeringen av framtida
anläggningar.
Vidare betonar stadsdelsförvaltningen vikten av att dialog även
säkerställs med stadsdelsförvaltningen för att inhämta aktuell
kunskap om stadsdelsområdet, samt lyfta ett behov av att en
kontinuerlig samverkansform mellan stadsdelsförvaltningen,
idrottsförvaltningen och involverade aktörer upprättas, speciellt
gällande spontanidrott. Ytterligare anser stadsdelsförvaltningen att
begreppet spontanidrott bör konkretiseras för att möjliggöra en
effektiv och ändamålsinriktad insats.
Stadsdelsförvaltningen anser att strategin bör lyfta ny- och
ombyggnation av multifunktionella idrottsanläggningar.
Utomhusanläggningar kan till exempel planeras för att användas
som ytor för vattenmagasinering vid skyfall. Stadsdelsförvaltningen
anser att åtgärder för klimatanpassning alltid ska undersökas när
nya anläggningar planeras. Stadsdelsförvaltningen anser vidare att
strategin bör vara tydligare när det gäller användningen av
konstgräs för att undvika att detta anläggs där det inte behövs. För
att undvika spridningen av mikroplaster i avlopp och dagvatten bör
det dessutom alltid planeras plastfällor i anslutning till
anläggningarna som har konstgräs.
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För att bibehålla idrottsanläggningar och områden för spontanidrott
bör även anläggningar ha tydlig avfallshantering för att minska
ohyra och nedskräpning som påverkar anläggningens livslängd och
attraktivitet.
Förvaltningen är mycket positiv till förslaget om fler konstfrusna
isbanor för allmänhetens åkning, och förslaget om fler
föreningslokaler i idrottsanläggningarna. Båda dessa efterfrågas i
stor utsträckning av medborgarna.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på remissen.
Victoria Callenmark
Stadsdelsdirektör

Jonas EliassonJonas Eliasson
Avdelningschef
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