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Förslag till utveckling av Gubbängens sportfält
Remiss från idrottsnämnden
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen av förslaget till utveckling av Gubbängens sportfält.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Både idrottsnämnden och exploateringsnämnden har tagit fram förslag på hur
Gubbängsfältet kan utvecklas till ett sportfält. Förslagen har betoning på motion
och idrott.
Förvaltningen anser att föreslagen utveckling av Gubbängsfältet till ett sportfält
passar väl inom ramen för Farsta som profilområde för motion, idrott och hälsa.
Förvaltningen bedömer även att det finns fysiska möjligheter för området att
inrymma fler idrottsgrenar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna.
Bakgrund
I budget 2010 för Stockholms stad gav kommunfullmäktige Farsta
stadsdelsnämnd, utbildningsnämnden och idrottsnämnden i uppdrag att
återkomma med förslag om en särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta
stadsdelsområde. Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 (dnr 328494/2011) att de tre nämnderna gemensamt ska profilera Farsta stadsdelsområde
med syfte att omfatta hälsa i bred mening och idrott i betydelsen breddidrott,
talangutveckling och elit. Målsättningen är att skapa ökade möjligheter och
attraktion för motion och idrott för befolkningen i allmänhet.
Särskild målgrupp är den del av stadsdelsområdets invånare som motionerar för
lite i relation till Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer om fysisk
aktivitet. WHO rekommenderar 30 minuter måttlig aktivitet per dag och hård
fysisk aktivitet minst 20 minuter tre gånger per vecka.
Delvis parallellt med utvecklingen av Farstas idrotts- och hälsoprofil har
planeringen för en ny stadsdel på Årstafältet pågått. En av förutsättningarna för det
projektet är att rugbyplanerna på Årstafältet kan flyttas till Gubbängsfältet inom
Farsta stadsdelsområde.
För att utreda om en flytt av rugbyplanerna är möjlig har två utredningar gjorts, en
förstudie på uppdrag av idrottsnämnden och ett utvecklingsförslag på uppdrag av
exploateringsnämnden.
Idrottsnämnden fick en redovisning av de båda förslagen den 20 september 2011
och bestämde då att hela ärendet om utvecklingen av Gubbängsfältet skulle
remitteras till Farsta stadsdelsnämnd innan det fattas några beslut.
Remissen i sammanfattning
Gubbängsfältet beskrivs av idrottsförvaltningen vara cirka 24 hektar stort, varav
15 hektar omfattar idrottsytor. Fältet används idag frekvent för föreningsidrott och
av närliggande skolor. Allmänheten nyttjar området för rekreation och årligen
arrangeras Eken Cup i handboll för cirka 10 000 deltagare.
I förslaget anläggs en fullstor konstgräsplan inklusive belysning samt två fullstora
naturgräsplaner för rugbyverksamhet, en belyst motionsslinga runt fältet samt
servicefunktioner för omklädnad, toaletter, café, klubbhus, utomhusgym,
cykelparkering med mera. Området ska kunna rymma minst 55 provisoriska
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handbollsplaner. Efterfrågan på idrottshallar är dokumenterat stort och närliggande
skolor efterfrågar ytterligare en idrottshall. En utbyggnad av Gubbängshallen
föreslås. Förslaget innebär att en detaljplaneändring för det markområde som idag
utgör Gubbängens sportfält från parkmark till idrottsmark.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget om en utveckling av Gubbängsfältet till ett
sportområde. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om Söderortsvisionen pågår
inom stadsdelsnämndens egna verksamheter ett utvecklingsarbete. Syftet är att öka
folkhälsan och att erbjuda alla barn och ungdomar ökade möjligheter till motion
och idrott.
Särskilda målgrupper är barn och ungdomar och då speciellt flickor och unga med
funktionsnedsättning. Inom Farsta stadsdelsområde pågår ett nära samarbete
mellan stadsdelsförvaltningens verksamheter för barn och ungdom, skolorna inom
stadsdelsområdet och föreningslivet för att få fler unga att motionera och idrotta.
Denna målsättning ställer dock höga krav på att det finns en infrastruktur för
sportanläggningar som både tillgodoser behovet av organiserad idrott för skolorna
och för föreningslivet. Unga som vill spontanidrotta ska ha möjlighet till fria tider
på våra anläggningar. Stadsdelsförvaltningens fritidsverksamheter bör ha tillgång
till idrottsanläggningar för att arrangera motionsaktiviteter, särskilt på helger och
lov.
Traditionella idrotter och sporter bör kompletteras med grenar som dans och
rytmik för att möta unga flickors intressen. Detta kräver att befintliga anläggningar
och anläggningar som planeras i framtiden är flexibla för olika idrotter och är
öppna för allmänheten. I förslaget om Gubbängsfältets vidareutveckling till ett
sportfält ges Farstas och söderorts invånare goda förutsättningar att förena dessa
olika mål och behov. Ett utvecklat sportfält har goda förutsättningar att attrahera
barn och ungdomar med olika bakgrund och intressen där alla kan mötas och ges
möjlighet att prova på olika idrotter, ha roligt och utvecklas i sin egen takt och
utifrån egna ambitioner. Sportfältet bör planeras så att det skapas möten mellan
ungdomar med olika bakgrund och intressen.
Ett mål bör vara att flera olika idrotter med olika utövare som exempelvis skola,
föreningsliv och fritidsverksamheter, träffas och samutnyttjar serviceanläggningar.
Stadsdelsförvaltningen vill gemensamt med utbildningsförvaltningen,
idrottsförvaltningen och det lokala föreningslivet utveckla ett sportfält som ger
möjligheter till spontanidrott, motionerande, organiserad föreningsidrott och
möjligheter tävlingar på elitnivå. Detta gäller både individuella idrotter och
lagsporter. Flickor och pojkar bör kunna utveckla sina idrotter tillsammans. Ett
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sportområde på Gubbängsfältet bör kunna vara experimentverkstad för ”nya”
sporter och lekar som kan etableras i framtiden och locka nya grupper av utövare.
Gubbängens sportområde bör ha ambitionen att vara ledande inom köns-mixade
idrotter och tävlingar, liknande Eken Cup i handboll. Området bör ha kapacitet att
arrangera ytterligare ett större idrottsevenemang.
Utifrån ovan mål bedöms att en utbyggnad av Gubbängshallen bör vara en
prioriterad fråga.
Förvaltningen anser att Gubbängsfältet bör kunna rymma ytterligare någon
idrottsanläggning för att bredda utbudet av idrotter och sportaktiviteter för
områdets skolor. Detta är viktigt utifrån det arbete som för närvarande bedrivs
inom skolorna med idrottsprofilering. Exempelvis har Svenska Ishockeyförbundet
visat intresse att etablera en ishockeyanläggning inom Farstaområdet. Ett
sportområde som sammanför skola, idrottsföreningar och idrottsförbund ger
stadsdelsområdet goda förutsättningar att nå målet om att bli ledande i Stockholm
när det gäller motion, hälsa och idrott.
Den föreslagna omvandlingen av Gubbängsfältet till sportfält innebär ett behov av
ytterligare parkeringsplatser. De föreslagna parkeringsplatserna längs Örbyleden
kommer inte att vara i tillräcklig omfattning. Fler parkeringsmöjligheter kommer
att behövas.
Uppförande av exempelvis en ishockeyhall skulle även kunna tjäna som en
bullerskärm för området.
Förutom sport och idrottsaktiviteter är Gubbängsfältet även lämpligt för andra
evenemang.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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