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I samband med budgeten 2015 så avsatte den rödgrönrosa majoriteten en
miljard i utökade satsningar på nya idrottsanläggningar. Ambitionerna var att
bygga ikapp den anläggningsbrist som finns lokalt. Även om intentionerna vad
goda så kan vi nu, nästan två år senare, konstatera att så inte blivit fallet och att
pengarna istället gått till fördyringar av redan befintliga projekt. Enligt
preliminära beräkningarna har närmare hälften av den utlovade miljarden gått
till fördyringar, detta utan att stockholmarna eller föreningslivet fått fler
idrottsanläggningar. Några exempel på fördringar följer nedan:
•
•
•
•
•
•

Upprustningen av Kanalplan från 40 till 54,5 miljoner kronor.
Riddersvikhallen från 25 till 44 miljoner kronor.
Kämpetorpshallarna plus konstgräsplan från 77 till 170 miljoner kronor.
Skridsko- och bandyhallen från 100 till 175 miljoner kronor
Sätrahallen från 25 till 38,2 miljoner kronor
Vintervikshallen från 25 till 43,6 miljoner kronor

Detta är mycket allvarligt och det oroar nu till och med stadsledningskontoret
som är mycket kritiska till utvecklingen. I ett flertal ärenden, däribland ärendet
om Kämpetorpshallen, konstaterar stadsledningskontoret att kostnaderna inte
är rimliga och uppmanar berörda nämnder att se över projektet, placeringen
alternativt reducera projektet.
Som politiker har vi ett ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på
ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Stockholmarna litar på att vi ska ge dem
valuta för pengarna och inte att deras skattepengar ska gå till fördyringar av
redan planerade projekt.
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Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt borgarråd
1. Hur ser du på det faktum att en betydande del av den sk idrottsmiljarden
gått till fördyringar istället för nya idrottsanläggningar?
2. Vilka åtgärder avser du vidta för att få bättre prognoser på planerade
idrottsinvesteringar?
3. Är du beredd att dra i nödbromsen när kostnaderna för enskilda
investeringsprojekt skenar?
4. Är du beredd att ta hjälp av externa aktörer för att bygga ut
idrottsinfrastrukturen i Stockholms stad?
Stockholm den 31 augusti 2016

Bo Sundin

