Älvsjö stadsdelsförvaltning
Verksamhetsområde barn, ungdom
och vuxna

Handläggare
Madeleine Hagerth
Telefon: 08-508 21 008

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.6.162-2014
Sida 1 (4)
2014-09-09

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2014-09-25

Fritidsgård på Älvsjö idrottsplan
Svar på medborgarförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens beredning av ärendet.
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Sammanfattning
Medborgarförslaget kommer från Älvsjö AIK Fotbollsförening med
anledning av diskussioner kring en flytt av Älvsjö idrottsplats.
Föreningen ställer sig positiv till förslaget, men vill vara med i
diskussionerna, planeringen och utformningen av den nya
idrottsplatsen. Älvsjö AIK har drivit den nuvarande idrottsplatsen i
över 20 år.
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Föreningen har i sitt medborgarförslag framfört att en fritidsgård
ska anläggas på den nya idrottsplatsen och att den drivs av
föreningen. Förvaltningen konstaterar att det ligger inom
stadsdelsnämnds kompetensområde att driva fritidsverksamhet för
ungdomar. Huruvida staden i ett läge med ny placering av
idrottsplatsen kommer att låta anlägga en fritidsgård och i så fall i
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vilken driftsform – egen regi eller driftentreprenad – kan
stadsdelsnämnden inte lämna besked om i dagsläget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna i samarbete med kansli- och serviceavdelningen. Ärendet har
behandlats i rådet för funktionshinderfrågor och i
förvaltningsgruppen 2014-09-18.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade 2014-05-22 ett
medborgarförslag från Älvsjö AIK Fotbollsförening till
förvaltningen för beredning.
Föreningen skriver med anledning av diskussioner kring en flytt av
Älvsjö idrottsplats att man ställer sig positiv till förslaget, men att
man vill vara med i diskussionerna, planeringen och utformningen
av den nya idrottsplatsen.
Älvsjö AIK har drivit den nuvarande idrottsplatsen i över 20 år och
av AIKs fotbollsförening sedan innevarande år. Föreningen har ca
1 700 medlemmar och beräknas 2017 ha ca 2 000 medlemmar.
Föreningen har i dagsläget för få fotbollsplaner.
Föreningen vill med sin skrivelse belysa problem vad gäller planer
och omklädningsrum men också visa på möjligheter att kunna bidra
med verksamhet för barn och ungdomar.
Mässvallen, som är föreningens arbetsnamn för den nya
idrottsplatsen med planer och idrottshall, ska också vara den centrala
mötesplatsen för barn och ungdomar enligt föreningens vision.
Föreningen menar att det är viktigt att idrottsanläggningen byggs för
framtida behov och har i sitt förslag beskrivit hur detta ska
åstadkommas.
Föreningen skriver vidare att fritidsgården, som ska ligga på
idrottsplatsen, är hjärtat i verksamheten och föreslår att den drivs av
förening alternativt gemensamt med förvaltningen.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Staden har genom de tekniska nämnderna – exploateringsnämnden
och stadsbyggnadsnämnden – inlett ett programarbete för
utveckling av markområdena kring Älvsjömässan, på båda sidorna
av Huddingevägen och Åbyvägen. Utredningsområdet omfattar
även
Älvsjö IP (idrottsplats), som sedan cirka 20 år drivs av Älvsjö AIK
FF enligt avtal med idrottsnämnden.
De tekniska nämnderna har tagit fram ett förslag till strukturplan för
det aktuella området med cirka 4 800 nya bostäder och cirka 110 000
kvm verksamhetsyta. En förutsättning i programförslaget är att
idrottsplatsen får en ny placering på södra sidan av Huddingevägen,
mitt emot Stockholmsmässan. En dialog pågår mellan
idrottsförvaltningen och Älvsjö AIK FF om frågor som aktualiseras
kring en framtida ny placering av idrottsplatsen och driften av
idrottsplatsen.
Sedan programarbetet startade har dock planeringsförutsättningarna
ändrats och kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade i mars 2014
att ge exploateringsnämnden i uppdrag att revidera projektdirektivet
till att innehålla en betydligt högre målsättning för antalet bostäder.
Detta innebär en omstart för programarbetet och det finns i nuläget
inte någon tidplan för när det kan finnas ett nytt program framme för
beslut.
Älvsjö AIK FF har i sitt medborgarförslag framfört att en fritidsgård
ska anläggas på den nya idrottsplatsen och att den drivs av föreningen.
I sammanhanget kan det konstateras att det ligger inom
stadsdelsnämnds kompetensområde att driva fritidsverksamhet för
ungdomar. Huruvida staden i ett läge med ny placering av
idrottsplatsen kommer att låta anlägga en fritidsgård och i så fall i
vilken driftsform – egen regi eller driftentreprenad – kan
stadsdelsnämnden inte lämna besked om i dagsläget.

Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens beredning av ärendet.
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