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Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Övernattning i Stockholm
Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen har gemensamt
utarbetat ett förslag till förändring av utbudet av skolor där
föreningar kan övernatta vid stora idrottsevenemang.
Stadsdelsförvaltningen har inte några invändningar mot förslaget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen.
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Ärendet
I Stockholm genomförs varje år ett antal större och mindre
idrottsevenemang riktade till ungdomsföreningar från ett större
geografiskt område. Då krävs tillgång till enkla och billiga
övernattningsmöjligheter. Flera Stockholmsskolor har erbjudit
sådana möjligheter, men utnyttjandegraden har varierat mycket och
det har varit problem med skolornas beredskap att ta emot gäster.
Utbildningsförvaltningen och Idrottsförvaltningen har därför
utarbetat ett förslag till nya principer.
Förslaget tar sin utgångspunkt i fem olika kluster, med en
kombination av skolor och idrottshallar. De fem områdena är
Hässelby-Vällingby, Bromma, Östermalm, Södermalm och
Farsta/Gubbängen.
Förslaget innehåller också principer för kostnadsfördelning mellan
de bägge nämnderna, liksom hur frågan om hur möjlighet till
övernattning ska hanteras vid ny-, om- och tillbyggnader av skolor.
Förvaltningens synpunkter och bedömning
Förvaltningen konstaterar att ingen anläggning eller skola på
Kungsholmen berörs av förslagen till kluster. Den enskilt viktigaste
orsaken till detta är att det för närvarande inte finns någon fullstor
idrottshall på Kungsholmen. Idrottsförvaltningen planerar dock för
att göra det möjligt att använda lokaler inom Konradsberg för
övernattning. Thorildshallen, vid Thorildsplans gymnasium, är
sedan tidigare möjlig att använda för övernattning. Dessa lokaler
kan komplettera klustret Bromma. De kan naturligtvis också få en
funktion om och när Kungsholmen får nya idrottshallar utmed
Essingeleden vid Kristinebergshöjden, även om detta inte nämns i
det utremitterade förslaget.
Förvaltningen har i övrigt inga invändningar mot förslaget.
Bilagor
Remissen.

