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Sedan år 2012 ställer Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) hårda krav på de
arenor som används för spel i Damallsvenskan, Herrallsvenskan samt
Superettan. Förutom krav på visst antal sittplatser så finns också krav på VIPutrymmen, antal flaggstänger samt studsvinklar på planerna. Bakgrunden var
att alla arenor skulle leva upp till europeisk standard.
Detta har resulterat i mycket stora bekymmer för såväl Stockholms stad
som för många kommuner i hela landet då det blivit kommunernas ansvar att
se till att investera i arenor som är godkända för spel i dessa divisioner.
För Stockholms stads del har det inneburit investeringar på mer än hundra
miljoner kronor när Grimsta IP, Stockholms stadion samt Hammarby IP har
eller kommer att behöva byggas om för att klara kraven. Detta är investeringar
som staden beslutat att rymma inom idrottsnämndens investeringsram vilket då
fått till följd av att andra investeringar blivit lidande, särskilt när
investeringskostnaderna sprungit iväg.
Förutom att andra angelägna idrottsinvesteringar trängts undan så ser vi nu
sårbarheten i detta system då såväl Brommapojkarna som Hammarby IF
Damer inte längre spelar i divisioner som omfattas av arenakraven. Det
innebär att vi inom kort har två moderna arenor, som inte längre efterfrågas
eller behövs. Parallellt med detta så har vi ytterligare två lag som spelar i
herrarnas division 1 denna säsong och som rent teoretiskt kan spela i
Superettan nästa år. Självklart är det kul om så många stockholmslag som
möjligt återfinns högt upp i seriesystemet men samtidigt kan det tvinga fram
ytterligare arenaanpassningar som kostar pengar.
Det är inte rimligt att en intresseorganisation lyckas styra hur staden
prioriterar skattebetalarnas pengar på det sättet när behov egentligen inte finns.
Vi anser också att SvFF bör inta en mer pragmatisk inställning till arenafrågan,
särskilt då regionen nyligen investerat i två toppmoderna arenor i
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miljardklassen och som båda uppfyller samtliga krav som ställs på dagens
fotbollsarenor.
Att fotbollen har lyckats väl råder inget tvivel om, frågan är hur detta
kommer att påverka övriga specialidrottsförbund. Det är inte orimligt att anta
att fler förbund kommer att kräva liknande arenakrav vilket i förlängningen
riskerar att äta upp alla stadens idrottsinvesteringar. Självklart är det viktigt att
det finns rimliga förutsättningar för elitidrotten i Stockholm men det måste i så
fall drivas av ett reellt behov snarare än för att SvFF eller något annat
specialidrottsförbund har bestämt så.
Att tillåta detta och samtidig hävda att det idrottspolitiska programmet, med
breddidrottens behov i fokus, ska vara utgångspunkt för stadens prioriteringar
på idrottsområdet är inte seriöst.
Med anledning av ovan önskar jag ställa följande frågor till ansvarigt
borgarråd:
1. Tycker du att det är rimligt att elitarenorna tar så stor del av stadens budget
för idrottsinvesteringar?
2. Var anser majoriteten att gränsen för elitidrottsinvesteringar går?
3. Har staden samtal med andra specialförbund kring dessa krav för
elitverksamhet? Om så, vad innebär detta för våra arenainvesteringar?
4. Är du beredd att föra samtal med oppositionen om detta i syfte att hitta en
gemensam linje i diskussionerna med SvFF och andra specialidrottsförbund?
Stockholm den 20 april 2016
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