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§1
Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde
Beslut
Idrottsnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr
5/2019 från nämndens sammanträde den 21 maj 2019, som
justerats måndagen den 27 maj.

§2
Val av justerare och tid för justering
Beslut
Idrottsnämnden utser Lina Hultman (V) att tillsammans med
ordföranden Johan Fälldin (C) justera dagens protokoll.
Justering sker måndagen den 24 juni 2019.
§3
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Idrottsnämnden beslutar
Anmälningarna läggs till handlingarna.
§4
Anmälningsärenden
Protokoll från funktionshinderrådet vid idrottsnämndens och
fastighetsnämndens gemensamma sammanträde i maj.
Beslut
Idrottsnämnden beslutar
Anmälningarna läggs till handlingarna.
§5
Taxor 2020
Dnr 01.02/615/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa
taxor för 2020 enligt bilaga 1,2,3,4 och 5 till
idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 juni 2019.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1. Ordföranden Johan Fälldin (C), Bo Sundin m.fl. (M), Camilla
Bergman (L), Minna Thullberg (MP), och Nike Örbrink (KD)
föreslår (se beslutet).
2. Lina Hultman (V) och Alexander Lindholm m.fl. (S) föreslår
att delvis godkänna idrottsförvaltningens förslag till beslut
och därutöver anföra följande:
Tidigare styre gjorde stora insatser för att stärka simkunnigheten i
Stockholm. Den livsviktiga kunskapen bär med sig glädje och är en
förutsättning att nå upp till godkänt i skolämnet idrott och hälsa.
Tyvärr kan vi genom de minskade ambitionerna och högre taxorna
konstatera att nuvarande borgerliga majoritet inte fullt ut ser
nödvändigheten med ett Stockholm där alla barn och äldre stärks i
sina simkunskaper.
Vi anser att idrottsförvaltningen inte bör frångå och försämra
förutsättningarna för ökad simkunnighet. Detta innebär att behålla
de lägre avgifterna för simskolan, där områden som behöver mer
stöd i att stärka den generella simkunnigheten också får de
nödvändiga resurserna. Det innebär också att avgifterna för de
som besöker simhallarna inte ska höjas för att göra det svårare för
framförallt de med lägre inkomster att ta del av våra gemensamma
simhallar.
Stadens satsningar för ökad simkunnighet måste hålla samman.
Riktade insatser som Vän med vatten, där strandbaden blir en
plats för lärande, måste följas upp med möjligheten för alla att ta
del av simhallarna och simskola – att slå undan benen för detta
genom höjda avgifter är inte vägen som skapar ett Stockholm för
alla.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lina Hultman (V) och Alexander Lindholm m.fl. (S) reserverar sig
mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
§6
Månadsrapport per maj 2019
Dnr 01.02/227/20129
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.
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Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 juni 2019.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§7
Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2018 för
idrottsnämnden
Dnr 01.04/290/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Som yttrande över rapporten hänvisar idrottsnämnden till
förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 maj 2019.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§8
Upprustning och ombyggnad av Brännkyrkahallen
- inriktningsbeslut
Dnr 08.03.01/46/2018
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en
sammanlagd beräknad utgift om 23 mnkr.

Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

2. Idrottsnämnden godkänner en tillkommande bedömd
hyreskostnad om ca 13 mnkr/år år 1, som en följd av
bedömd inriktning för projektet upprustning och ombyggnad
av Brännkyrkahallen och föreslår att kommunstyrelsens
ekonomiutskott godkänner den tillkommande
hyreskostnaden.

Sida 5 av 10
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 28 maj 2019.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ordföranden Johan Fälldin (C), Bo Sundin m.fl. (M), Camilla
Bergman (L), Minna Thullberg (MP) och Nike Örbrink (KD) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Investeringar och reinvesteringar i idrottsanläggningar ska ge
stockholmarna möjlighet till motion och rekreation under många år
framöver. Det är därför mycket viktigt att stadens miljö- och
klimatmål samt strategin för fossilbränslefritt Stockholm 2040
integreras i de beslut som tas och att reinvesteringar leder till
förbättringar på miljö- och klimatområdet. Brännkyrkahallen är ett
tydligt exempel på ett projekt där en tydlig förbättring kommer att
göras vilket är mycket positivt.
§9
Idrottshall Nytorps Gärde –utredningsbeslut
Dnr 08.03.01/411/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet för projekt
idrottshall på Nytorps Gärde.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa av
fastighetsnämnden framtagning av handlingar för projekt
idrottshall på Nytorps Gärde, som underlag för ett
kommande inriktningsbeslut, till en sammanlagd beräknad
utredningsutgift upp till 9 mnkr.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 21 maj 2019.

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ordföranden Johan Fälldin (C), Bo Sundin m.fl. (M), Camilla
Bergman (L), Minna Thullberg (MP) och Nike Örbrink (KD) lämnar
särskilt uttalande enligt följande:
Nya idrottshallar behövs när Stockholm växer och därför är det
positivt att staden nu går vidare med planerna om en idrottshall på
Nytorps gärde. I stadens budget för 2019 slås fast att
energiproduktionen baserad på solenergi på bland annat skolor
och idrottshallar ska öka, detta i enlighet med strategi för
fossilbränslefritt Stockholm 2040. Eftersom nya hallar byggs för att
under lång tid ge rekreations- och motionsmöjligheter till
kommande generationer är det av stor vikt att nybyggnationer
bidrar till att stadens miljö- och klimatmål uppnås. Därför behöver
en konstruktiv dialog föras mellan idrottsförvaltningen och andra
berörda parter för att stärka samarbetet kring klimatstrategins
genomförande.
Alexander Lindholm (S) ställde frågan varför idrottsförvaltningen tar
hela investeringskostnaden av denna idrottshall då detta främst är
en skolidrottshall.
Förvaltningen svarar att när idrottshallar byggs separat från skolan
så är det idrottsförvaltningen som tar investeringskostnaden.
Idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen samverkar i
planeringen av fullstora idrottshallar för att tillgodose både skolans
och föreningslivets verksamhet. De samverkansprojekt där skola
och idrottshall ska ligga på samma tomt beställs vanligtvis av
SISAB och belastar SISABs investeringsbudget och de idrottshallar
som planeras på en fristående tomt från skolan beställs vanligtvis
av fastighetskontoret och belastar investeringsbudget för
idrottsanläggningar.
Billy Östh (M) poängterar att samtliga partier inom den grönblåa
majoriteten har synpunkter på förläggningen av denna idrottshall
och anser det mer lämpligt att förlägga den vid Kärrtorps IP.
§ 10
Remissvar - Motion angående OPS-lösningar
Dnr 01.06/402/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen
och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 april 2019.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1. Ordföranden Johan Fälldin (C), Bo Sundin m.fl. (M), Camilla
Bergman (L), Minna Thullberg (MP), och Nike Örbrink (KD)
föreslår (se beslutet).
2. Lina Hultman (V) och Alexander Lindholm m.fl. (S) föreslår
att tillstyrka motionen och därutöver anföra följande:
OPS-finansiering av simhallar som de blågröna lyft fram som ett
sätt att finansiera kostsamma idrottsanläggningar saknar realism.
Det får mest anses vara ett sätt att flytta fokus från stadens eget
ansvar för sina medborgare genom att istället skjuta över ansvaret
med ökade kostnader som följd. Komplicerade och dyra projekt
som simhallar är särskilt svåra att lösa med OPS-finansiering då
kostnaderna är höga och intäkterna i praktiken väldigt låga. Att
staden dessutom skulle låna upp pengar till högre kapitalkostnader
via privata företag än vad man själv kan lånefinansiera projekten
med, skulle också innebära att idrottsanläggningen bara av det
skälet skulle bli kraftigt fördyrad. Detta helt i onödan. De
avskräckande exemplen är också många, vilket redovisas i
motionen.
OPS-lösningar skulle teoretiskt sätt vara möjliga om projekten är
enkla och väl avgränsade i omfattning, brukarintäkterna är säkrade
över tid, att kapitalkostnaderna är i nivå med vad staden själv kan
ordna och inte minst att företaget ifråga kan förvalta anläggningen
till rimliga kostnader under en längre tid. Att alla dessa
förutsättningar kan appliceras på kommunala idrottsanläggningar
är inte realistiskt, vilket motionen på ett tydligt sätt också visar.
Föreningar och andra aktörer som vill ta ansvar och bygga
anläggningar i Stockholm är positivt. Det finns goda exempel från
tidigare mandatperiod som nu är på väg att förverkligas. Problemet
med OPS-lösningar är att de på lång sikt har visat sig dyrare
genom högre driftskostnader. Det är kortsiktig tänkande och dålig
förvaltning av stadens medel som ska undvikas.
Det är bättre om de blågröna istället börjar ta ett ansvar för en
utbyggnad av stadens idrottsanläggningar på ett sätt som
motsvarar de behov som finns i ett växande Stockholm.
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Lina Hultman (V) och Alexander Lindholm m.fl. (S) reserverar sig
mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
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§ 11
Remissvar - En miljöbilsdefinition för Stockholms stad
Dnr 01.06/642/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 5 juni 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§ 12
Godkännande av inköp av specialfordon
Dnr 02.04.02/633/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner en dieseldriven lätt lastbil som
specialfordon.
2. Idrottsnämnden uppdrar till idrottsförvaltningen att kunna
genomföra inköp av specialfordon som inte ryms inom
miljödefinitionen.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut
samt teckna avtal i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 maj 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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§ 13
Svar på skrivelse från Rågsveds IF – Vision Hagsätra IP
Dnr 02.03.02/313/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen från Rågsveds IF.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 maj 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§ 14
Svar på skrivelse - Satsning på barn och ungas deltagande i
båtlivet
Dnr 02.03.02/315/2019
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns som svar
på skrivelsen.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 maj 2019.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Johan Fälldin (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

§ 15
Förvaltningen informerar
Förvaltningschefen informerar om att det är många evenemang på
gång i staden just nu. Det har nyligen varit invigning av Rågsveds
dansbana och Eken Cup pågår just nu på Gubbängsfältet.
Ett nytt evenemang, Stockholm Football Cup kommer att äga rum
1-4 augusti på Enskede IP samt på andra planer i söderort.
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Förvaltningen har fått mycket positiv och uppskattad respons på
Stockholm Horse Week och Global Champinons Tour
och som tack vare detta evenemang gett Stockholms stadion bra
synlighet.
§ 16
Övrigt
Skrivelse från Alexander Lindholm m.fl. (S):
Om risken för stängda ishallar
Hockeyförening Götatraneberg IK som tränar och spelar i Stora
Mossens och JM-hallens ishall har uppmärksammat att avfuktare
inte fungerar tillfredställande. Luftfuktigheten i JM-hallen, som ägs
och driftas, av föreningen rapporteras vara 100 procent och det
finns rädsla att tillväxt av mögel ska göra hallen otjänlig.
De både ishallarna är sammanbyggda där en av hallarna ägs av
staden och den andra av föreningen själva. Föreningen har tagit
initiativ för att samla pengar till installering av ny avfuktare. Vi ser
med oro på en situation där föreningen inte når tillräckligt med
medel för att göra nödvändiga investeringar och ytterligare ishallar
tvingas stänga i ett läge där bristen på ishallar snarare ökar än
minskar.
Om detta sker och hög luftfuktighet skulle leda till tillväxt av mögel i
en av hallarna så väcker det även frågan om stadens anläggningar
skulle bli drabbade, om det då i förläggningen även kan innebära
risk för stängning och efterföljande kostnader för sanering för Stora
Mossens ishall.
Vi önskar att idrottsförvaltningen återkommer till nämnden:
1. Om det finns det några risker för den ishall kommunen äger
om luftfuktigheten inte sänks i den sammanbyggda hallen.
2. Hur förvaltningen arbetar för att stödja den specifika
föreningen angående teknisk installation och dylikt samt hur
förvaltningen generellt arbetar då närliggande eller
sammanbyggda anläggningar ägs dels av kommunen och
av annan part.
3. Hur förvaltningen säkerställer att det inte tvingas stänga
ytterligare ishallar i staden.
Beslut
Idrottsnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till
idrottsförvaltningen för beredning.
Alexander Lindholm (S) ställde frågan om vad majoritetens linje är
när det gäller konstgräsplaner då det getts dubbla budskap från
borgarråden i staden.
Ordföranden Johan Fälldin (C) svarar att det inte finns någon
uttalad policy om detta och att konstgräsplaner behövs då det är ett
väldigt slitstarkt material.
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