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Administration soder@stockholm.se
den 3 december 2020 15:01
bjorn@ijunghill.se., Info IDR Idrott
Södermalms stadsdelsnämnd har fattat beslut att vidarebefordra
medborgarförslaget SÖD 2020/906
Medborgarförslag idrottshallar.pdf(SÖD 2020_906-1 ).pdf; Komplettering
906.pdf(SÖD 2020_906-3).pdf; Komplettering kameror.pdf(SÖD 2020_906-4).pdf;
Kopia av §13 den 26 november 2020, Södermalms stadsdelsnämnd Inkomna
medborgarförslag oktober 2020(359761 ).pdf
Följ upp
Slutfört

Hej
Medborgarförslaget, med diarienummer SÖD 2020/906, behandlades av Södermalms
stadsdelsnämnd på sammanträdet den 26 november 2020.
Då frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde har nämnden istället beslutat att
överlämna förslaget till Idrottsnämnden för vidare hantering vilket härmed verkställs.
Protokollsutdrag med nämndens beslut samt medborgarförslaget bifogas.
Stadsdelsnämnden tackar för visat engagemang.

Vänliga hälsningar

Elin Areström

Registraturet
Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 4270, 102 66 Stockholm
Telefon: 08-508 12 000
E-post: soder@stockholm.se
www.stockholm.se
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Björn Ljung hill < bjorn@ljunghill.se>
den 13 oktober 2020 22:46
Administration soder@stockholm.se
Medborgarförslag: Kamerainstallationer i idrottshallar för streaming av matcher

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Skickat:

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 Al-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 Solids port. 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 så länge 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 Al-lösning från tex Solids port (det finns fler aktörer men Solids port 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,
/Björn Ljunghill
Södermalm
070-5516616
bjorn@ljunghill.se.
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SÖD 2020/906 komplettering

Uppföljningsflagga:
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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,
Björn
Sent from my mobile device. Pardon any typos and AutoCorrects.
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SÖD 2020/906 Komplettering 2

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Skickat:

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,
Björn
Sent from my mobile device. Pardon any typos and AutoCorrects.
14 okt. 2020 kl. 16:56 skrev soder@stockholm.se:
Hej
Södermalms stadsdelsförvaltning har tagit emot ditt Medborgarförslag gällande att installera
kameror i idrottshallar så matcher kan ses via internet under covid-19 pandemin,
diarienummer SÖD 2020/906
Stadsdelsnämnden kommer vid sammanträdet den 26 november 2020 att besluta om
medborgarförslaget ska lämnas till förvaltningen för beredning eller vidarebefordras till
annan instans.
Här kan du från och med 14 dagar före sammanträdet ta del av stadsdelsnämndens
handlingar: https://edokrneetings.stockholm.se/committees/sodermalms-stadsdelsnamnd
Önskar du komplettera ditt medborgarförslag med ytterligare synpunkter, går det bra att
skicka in dem till soder@stockholm.se. Ange diarienummer för ditt ärende.
Efter sammanträdet får du beslutet sänt till dig.
Vänliga hälsningar
Elin Areström
Registraturet
Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 4270, 102 66 Stockholm
Telefon: 08-508 12 000
E-post: soder@stockholm.se
www .stockholm.se
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Protokoll 11/2020
fört vid Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 26 november 2020 kl. 17:30-18:27, Göta Ark,
Medborgarplatsen 25 - stängt för allmänheten
Ledamöter

Christoffer Järkeborn (M) Ordförande

Anders Göransson (S) Vice ordförande
Filip Solsjö (M)

Harald Eriksson (M)

Anders Karlsson (M)

Anne-Lie Elfven (L)

Anna-Klara Miintzing (MP)
Lars Rottem Krangnes (C)

Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Magnus Nilsson (S)

Charlotte Lilja Pittuco (V)
Christina Wallmark (SD)

Frida Nehrfors Hutten (V) ersätter Birgitta Sevefjord (V)
Ersättare

Eva Runvald (M)

Britt Haselwanter (M)

Anton Johansson (L)
Magnus Palm (MP)

Ashna Ibrahim (C)

Frida Bondesson (KD)

Cassandra Solback (S)
Ulf Wester (SD)

Antonia Simon (Fl)
Övriga närvarande

Ann-Christine Jenven Stadsdelsdirektör
Maria Engfors Nämndsekreterare

Cecilia Bross (Lärarförbundet) Personalföreträdare
Ulf Fogelström (SSR) Personalföreträdare

Justerare

Anders Göransson (S), ordförande, Harald Eriksson (M),

Datum för justering

2020-12-01
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§13
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§13
Inkomna medborgarförslag oktober 2020
Beslut om hantering
SÖD 2020/939

Beslut
1. Medborgarförslag gällande sophanteringen på Östgötagatan
nära Ringvägen (SÖD 2020/894) lämnas till förvaltningen
för beredning.
2. Medborgarförslag gällande att omvandla Birkaterminalen
till konsert- och replokal (SÖD 2020/905) överlämnas till
Stockholms Hamn AB.
3. Medborgarförslag gällande att installera kameror i
idrottshallar så matcher kan ses via internet under covid-19
pandemin (SÖD 2020/906) överlämnas till idrottsnämnden.
4. Medborgarförslag gällande förbättring av passage för
fotgängare i korsningen Västgötagatan/Vartoftagatan (SÖD
2020/907) överlämnas till trafiknämnden.
5. Medborgarförslag gällande allmänna grillplatser i
Hammarby Sjöstad (SÖD 2020/930) lämnas till
förvaltningen för beredning.
6. Medborgarförslag gällande att sätta upp skyltar om
Hammarby Sjöstads historia (SÖD 2020/942) lämnas till
förvaltningen för beredning.
7. Medborgarförslag gällande satsning på fritidsgårdar för
ungdomar i Hammarby Sjöstad (SÖD 2020/953) lämnas till
förvaltningen för beredning.
8. Medborgarförslag gällande att skylta för att gående ska hålla
till vänster längs Årstaviken (SÖD 2020/954) överlämnas
till trafiknämnden.
9. Medborgarförslag gällande öppna möten för äldre i
stadsdelen med information och diskussion om covid-19
pandemin (SÖD 2020/960) lämnas till förvaltningen för
beredning.
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Sammanfattning av ärendet
Under perioden 1 till 31 oktober 2020 har nio medborgarförslag
lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om
förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt,
utifrån förslag från förvaltningen.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
• SÖD 2020/939-1 Tjänsteutlåtande Inkomna
medborgarförslag oktober 2020
• SÖD 2020/939-1.1 Medborgarförslag SÖD 2020-894
• SÖD 2020/939-1.2 Medborgarförslag SÖD 2020-905
• SÖD 2020/939-1.3 Medborgarförslag SÖD 2020-906
• SÖD 2020/939-1.4 Medborgarförslag SÖD 2020-907
• SÖD 2020/939-1.5 Medborgarförslag SÖD 2020-930
• SÖD 2020/939-1.6 Medborgarförslag SÖD 2020-942
• SÖD 2020/939-1.7 Medborgarförslag SÖD 2020-953
• SÖD 2020/939-1.8 Medborgarförslag SÖD 2020-954
• SÖD 2020/939-1.9 Medborgarförslag SÖD 2020-960

