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Förvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Carina Braun
T.f. förvaltningschef
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat till idrottsnämnden att yttra sig
över en motion från Alexander Lindholm (S) där det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad säga nej till
framtida OPS-lösningar för att finansiera sim- och idrottshallar.
Förvaltningen efterfrågar en definition av vad som innefattas i OPSlösningar för att finansiera sim- och idrottshallar och framhåller att
det bör finnas en helhetsbedömning om vilka för- och nackdelar
som är förenade med sim- och idrottshallar som OPS-projekt.
Ärendet
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I en motion förslår Alexander Lindholm (S) att kommunfullmäktige
beslutar att säga nej till framtida OPS-lösningar för att finansiera
sim- och idrottshallar. Kommunstyrelsen har ombett
stadsledningskontoret, fastighetsnämnden, Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd, Älvsjö
stadsdelsnämnd, Idrottsnämnden, Konkurrensverket, Region
Stockholm och Riksgälden att yttra sig över motion senast 2019-0603. Idrottsnämnden har fått anstånd med att inkomma med yttrande
till och med 2019-06-19 vilket meddelats av kommunstyrelsen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Offentlig Privat Samverkan (OPS) saknar en precis och entydig
definition. OPS är, förenklat, ett samlingsnamn för flera olika typer
av samverkan mellan offentliga och privata aktörer. OPS-lösningar
kan betecknats som en entreprenadform, finansieringsform,
kontraktsform, samverkansform m.m. Det kan därav råda en
begreppsförvirring vad OPS i detalj innebär. Idrottsförvaltningen
efterfrågar därför att en definition av vad som inkluderas inom
”OPS-lösningar för att finansiera sim- och idrottshallar”.
OPS är ett av flera olika sätt som står kommuner till handa för
investeringsprojekt och för att åstadkomma effektivare
resursanvändning. En helhetsbedömning med avvägningar om vilka
för- och nackdelar, samt vinster och risker som är förenade med att
genomföra investeringar i sim- och idrottshallar som OPS-projekt
bör finnas. Ett sim- och idrottshallprojekt som genomförs som OPSprojekt kan bland annat innebära att kommunen binds upp i långa
avtal och skjuter utgifter framåt i tiden, men kan också möjliggöra
att nödvändiga investeringar i idrottsanläggningar kan
tidigareläggas.
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