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1. Idrottsnämnden godkänner förslaget till strategi för
idrottsanläggningar 2022-2026.
2. Idrottsnämnden remitterar ärendet till berörda nämnder och
andra intressenter i staden samt till berörda
specialidrottsförbund och RF-SISU Stockholm.
3. Idrottsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
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Sophie Dahlberg

Förvaltningschef

Planeringschef

Sammanfattning
Den nuvarande långsiktiga investeringsplanen för
idrottsanläggningar antogs 2015. I budget för 2020 fick
idrottsförvaltningen i uppdrag att se över prioriteringarna i denna
plan samt se över befintliga nyckeltal för idrottsanläggningar i
samverkan med idrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts
in i 2021. Den framtagna strategin för idrottsanläggningar föreslås
ersätta den långsiktiga investeringsplanen som styrdokument i
stadens långsiktiga arbete med nya och utvecklade
idrottsanläggningar.

Stockholms stad
Idrottsförvaltningen
stockholm.se

I strategin beskrivs inledningsvis idrottsanläggningens funktion och
betydelse för staden och stockholmarna samt de stadsövergripande
styrdokument strategin behöver förhålla sig till. Vidare identifieras
fyra övergripande strategier, vilka ska vara vägledande i stadens
arbete med idrottsanläggningar. Dessa övergripande strategier är
jämställdhet, jämlikhet, bredd i utbud samt klimat och miljö. Därtill
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inrymmer strategin ett avsnitt som berör behovsanalys, vilket
beskriver hur behoven för olika typer av idrottsanläggningar
identifieras. För ett antal av de mer vanligt förekommande
anläggningstyperna föreslås reviderade nyckeltal kopplade till
befolkningsstorlek. Dessa nyckeltal har arbetats fram i dialog med
flera av de större specialdistriktförbunden samt med RF-SISU
Stockholm. I strategin identifieras därtill fem stycken
inriktningsområden, vilka är utveckling av anläggningar,
säkerställa behovet av idrottsytor som en del av stadsutvecklingen,
samverkan, stockholmarnas efterfrågan samt innovation.

Bakgrund
Den nuvarande långsiktiga investeringsplanen för
idrottsanläggningar antogs 2015. Sedan dess har många nya
idrottsanläggningar tillkommit i olika delar av staden, men behovet
av fler anläggningar är fortsatt stort i takt med att staden växer samt
att det inom flera anläggningskategorier redan idag föreligger en
underkapacitet, då många av staden befintliga anläggningar nyttjas
till, och i vissa fall, över sin maximala kapacitet. Därtill är flera av
stadens anläggningar i sådant tekniskt skick att dessa behöver rustas
upp alternativt ersättas med helt nya anläggningar.
Med utgångspunkt från detta fick idrottsnämnden i budget för 2020
därför i uppdrag att se över prioriteringarna i den långsiktiga
investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet
idrottsanläggningar i samarbete med RF-SISU Stockholm och
specialidrottsförbunden. Detta uppdrag har sedan förlängts in i
2021.

Ärendet
Tillgång till ändamålsenliga anläggningar för fysisk aktivitet,
motion, träning och tävling är en grundläggande förutsättning för
möjligheten att uppnå det mål som slagits fast i stadens
idrottspolitiska program. Stockholms stads strategi för
idrottsanläggningar föreslås bli gällande 2022-2026 och vara
underordnad samt ett komplement det idrottspolitiska programmet.
Avseende uppföljning av strategin bör denna följa kommande
revideringar av det idrottspolitiska programmet så att innehållet i
aktuell strategi återspeglar den övergripande idrottspolitiska
viljeinriktningen.
Strategi för idrottsanläggningar
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Förslaget till strategi är uppdelad i fyra huvuddelar där
inledningen beskriver det kontextuella ramverket en strategi för
idrottsanläggningar placeras i genom en beskrivning av
idrottsanläggningens betydelse som redskap för folkhälsa och
meningsfull fritid samt genom en beskrivning av de
stadsövergripande styrdokument strategin behöver förhålla sig till.
Därefter identifieras de övergripande strategier som ska fungera
som utgångspunkt för arbetet med nya och utvecklade
idrottsanläggningar. Dessa övergripande strategier är jämställdhet,
jämlikhet, bredd i utbud samt klimat och miljö. Dessa övergripande
strategier utgår i stor utsträckning från innehållet i det
idrottspolitiska programmet samt övriga relevanta styrdokument.
I strategins behovsanalys beskrivs hur behoven för olika typer av
idrottsanläggningar tas fram. Detta sker dels genom kvantitativa
nyckeltal för ett par av de mest förekommande anläggningstyperna,
där behovet av anläggningar står i proportion till
befolkningsstorleken och dess prognosticerade utveckling, där
utgångspunkten överlag är antalet anläggningar i förhållande till
antalet barn och unga i åldern 7-20 år. Nyckeltalen och hur dessa
kan beräknas har arbetats fram i dialog mellan idrottsförvaltningen
och de i sammanhanget berörda specialidrottsdistriktsförbunden
samt RF-SISU Stockholm. De behov av tillkommande
idrottsanläggningar som beskrivs till år 2030 respektive 2040 finns
till delar redan med i den långsiktiga planeringen, men i kommande
arbete behöver ytterligare anläggningsprojekt identifieras för att
behoven ska kunna omhändertas. Därutöver innefattar strategins
behovsavsnitt beskrivning av hur behoven för de anläggningstyper
som inte omfattas av specifika nyckeltal tas fram, däribland
anläggningar för ridsport, kampsporterna samt anläggningar för
spontanidrott. Därtill beskrivs hur behoven för specialanläggningar
och evenemangsanläggningar hanteras.
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I strategins avslutande del beskrivs fem övergripande
inriktningsområden staden behöver arbeta utifrån för att kunna
omhänderta de behov som identifieras. Ett av dessa
inriktningsområden är utveckling av anläggningar, ett perspektiv
som innefattar såväl befintliga anläggningar samt planerade och hur
dessa kan utvecklas för att möjliggöra för att inrymma en mångfald
av aktiviteter. För inriktningsområdet säkerställa behovet av
idrottsytor som en del av stadsutvecklingen betonas
idrottsanläggningens betydelse och potential som värdeskapande
resurs i stadsplaneringen. I inriktningsområdet samverkan beskrivs
att planeringen av idrottsanläggningar behöver ske
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stadsövergripande men att denna också behöver ske i samverkan
med externa aktörer så som den organiserade idrottsrörelsen och det
privata näringslivet. I inriktningsområdet stockholmarnas
efterfrågan beskrivs hur staden vid planeringen av anläggningar
behöver förhålla sig till det önskemål som framförs av
medborgarna och de önskemål om anläggningstyper som
framkommer genom projektet Ung livsstil. Under rubriken
innovation beskrivs hur nya former av idrottsanläggningar kan
behöva tillkomma i en stad där konkurrensen om marken stadigt
ökar.
Idrottsförvaltningen föreslår utifrån innehållet i det förslag som
arbetats fram att dokumentet istället för att kallas långsiktig
investeringsplan istället benämns strategi för idrottsanläggningar.
Strategin föreslås omfatta alla stadens nämnder och bolagsstyrelser,
då frågan om idrottsanläggningar samt ytor för motion och rörelse
och dess förutsättningar att bidra till förbättrad folkhälsa berör
samtliga stadens organ.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av planeringsenheten i samverkan med
förvaltningschefens stab samt i samråd med idrottsförvaltningens
övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Inriktningen är att strategin för idrottsanläggningar ska komplettera
stadens idrottspolitiska program och det övergripande målet i detta
om att stimulera fler stockholmare till fysisk aktivitet. En
förutsättning för att kunna uppnå målet är att det finns ett utbud av
anläggningar som gör att varje enskild stockholmare kan finna
möjlighet till den form av motion och aktivitet som hen önskar
utöva utifrån sina förutsättningar och preferenser.

Strategi för idrottsanläggningar

Strategin är övergripande och innefattar därmed inte direkta verktyg
för hur respektive behov ska tas omhand även om de identifierade
inriktningsområdena ger en vägledning till hur staden bör arbeta.
Fördjupade utredningar eller handlingsplaner för omhändertagande
av enskilda idrotters behov kan i vissa fall behöva tas fram som
komplement till den långsiktiga strategin, där den specifika
idrottens behov och möjligheter att hantera dessa kan beskrivas
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närmre. Innehållet i strategin avseende behovsberäkningar för
aktuella anläggningstyper konkretiseras i kommande arbete med
underlag för budget samt den stadsövergripande
lokalförsörjningsplanen.
Måluppfyllelse
Genom att staden får en ny strategi för idrottsanläggningar bidrar
det till möjligheterna att uppnå det övergripande målet i det
idrottspolitiska programmet, det vill säga att stimulera fler
stockholmare till att bli fysiskt aktiva.

Miljökonsekvenser
För att möjliggöra en klimatsmart växande stad ska stadens
idrottslokaler och idrottsytor kännetecknas av hållbara
energilösningar, smart miljöteknik och anpassningar till framtida
klimatförändringar. Detta innefattar även de anläggningar som
staden hyr in av andra fastighetsägare. Användningen av marken
behöver vara ändamålsenlig, men samtidigt effektiv för att
därigenom minska det totala fotavtrycket. Nya anläggningar bör om
möjligt lokaliseras så att hållbara resor med gång, cykel och
kollektivtrafik premieras för resor till och från anläggningarna.
Tillgänglighet
Ett av de övergripande områdena i strategin är jämlikhet, vilken
inkluderar bland annat funktionshinderperspektivet. Personer med
funktionsnedsättning fortsätter att vara en prioriterad målgrupp för
att sammantaget öka den fysiska aktiviteten.

Konsekvenser för barn
Staden arbetar för att möjliggöra för alla stockholmare att vara
fysiskt aktiva, men har ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra
meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Vanor kring
motion och träning etableras i många fall i ung ålder, vilket gör att
prioritering av anläggningar för barn och unga är en investering i
folkhälsa på både kortare och längre sikt.

Jämställdhetsanalys
Stockholms stad ska verka för ett jämställt och inkluderande
idrottande och motionerande genom bland annat ett väl anpassat
utbud av idrottsanläggningar. Detta ska staden åstadkomma genom
att resurser inom idrottsområdet, investeringsmedel likväl som
Strategi för idrottsanläggningar
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driftmedel, fördelas på ett sätt så att jämn balans uppnås mellan
flickors/kvinnors och pojkars/mäns idrottsutövande.
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