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§1
Val av justerare och tid för justering
Beslut
Idrottsnämnden utser vice ordföranden Hassan Jama (V) att
tillsammans med ordföranden Karin Ernlund (C) justera dagens
protokoll.
Justering sker måndagen 20 juni 2022.
§2
Anmälningsärenden
A.
B.
C.
D.

Funktionshinderrådets protokoll för maj
Skrivelse om förlängning av Ågesta konstsnöspår
Skrivelse om Eriksdalshallen
Skrivelse om tillgång till förråd vid fotbollsplaner

Beslut 2A
Anmälningsärendet läggs till handlingarna.
Beslut 2B
Idrottsnämnden beslutar:
1. Att uppdra åt förvaltningen att utreda en förlängning av
spåret och återkomma till nämnden med underlag inför
kommande beslut.
2. Att därutöver anföra följande:
Vi vill tacka för Stockholms skidförbund och skidklubbarna för
skrivelsen om Ågesta konstsnöspår. Det är väldigt glädjande att
spåret är uppskattat av skidklubbarna och stockholmarna. I
enlighet med vad som anförs i skrivelsen har Ågesta
konstsnöspår sedan öppnandet varit en succé. Spåret är oerhört
populärt bland såväl glada amatörer som rutinerade skidåkare.
Möjligheten att erbjuda längdskidåkning i en storstad är unik och
bidrar till att stärka Stockholm som både idrottsstad och
vinterstad. En förlängning av spåret skulle öka nyttjandet och
göra att fler kan åka samtidigt. I övrigt instämmer vi med vad
som anförs i skrivelsen.
Beslut anmälningsärende 2C och 2D
Nämnden beslutar att överlämna skrivelserna till förvaltningen
för besvarande.
§3
Yttrande över revisionens revisionsrapport 2021 för
idrottsnämnden
Dnr 1.4/2022/1206

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

Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:
Som yttrande över rapporten hänvisar idrottsnämnden till
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förvaltningens tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§4
Föreningsstödsärende Djurgårdens skol IF
Dnr 3.4/2022/897
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD):
1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut
2. Att uppdra åt förvaltningen att kontakta skolor och
föreningar för att sprida information om stödet för idrott i
anslutning till skoldagen i syfte att etablera fler
samarbeten inför höstterminen
3. Att därutöver anföra:
Stockholms föreningsliv är fantastiskt och engagerar tusentals
stockholmare varje dag. I föreningar lär sig barn och ungdomar
om demokrati, samarbete och träffar vänner för livet. I stadens
budget för 2022 finns det ytterligare 2 mnkr avsatt för ett ökat
samarbete mellan skola och idrott. Idrottsnämnden ska arbeta
för ett ökat samarbete mellan föreningsliv och skola för att barn
ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen.
När föreningar släpps in på skolor får fler barn och ungdomar
möjlighet att upptäcka idrott, hitta en favorit, bli medlemmar och
börja idrotta.
Djurgårdens skolprojekt har varit väldigt framgångsrikt sedan
starten och det är bra att fler skolor nu kommer att ingå i
samarbetet. Vi vill att fler föreningar ska få möjlighet att ingå
samarbeten med skolor för att kunna nå ut till fler barn och
ungdomar. Det är därför viktigt att förvaltningen skyndsamt inför
höstterminen arbetar för att etablera fler samarbeten för de 2
mnkr som är avsatta för ändamålet i stadens budget.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2022.
Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

I tjänsteutlåtandet föreslår idrottsförvaltningen:
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Idrottsnämnden godkänner ansökan avseende 2022 om stöd
avseende Urban Sports enligt de förutsättningar som beskrivs i
tjänsteutlåtandet och beviljar ett stöd om 1,5 mnkr till
Djurgårdens IF Skolidrottsförening.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår att idrottsnämnden beslutar enligt
idrottsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L),
Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD).
§5
Revidering av delegationsordning
Dnr 1.1.3/2022/1701
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny
delegationsordning att gälla från och med den 15 juni
2022 och tills vidare.
2. Ny delegationsordningen ersätter delegationsordning,
beslutad 24 april 2018, med dnr 01.04/265/2018 samt
Justering av delegationsordning, beslutad den 26
november 2019, med dnr 01.05/1371/2019.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 25 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

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

§6
Upphandling av lokalvård till Eriksdalsbadet
Dnr 2.3.3/2022/1472
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Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att
upphandla avtal för lokalvård på Eriksdalsbadet, i
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Idrottsnämnden delegerar till idrottsdirektören att besluta
om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut,
besluta i övriga frågor som rör upphandlingen samt
eventuellt tecknande av avtal med antagen leverantör.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen tjänsteutlåtande från den 20 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår:
1. Att inte upphandla ett nytt lokalvårdsavtal för
Eriksdalsbadet
2. Att lokalvården på Eriksdalsbadet tas över i egen regi
när nuvarande avtal löper ut
3. Att därutöver anföra:
Trots att lokalvårdens inverkan på miljö och hälsa inte
kan överskattas fortsätter stadens nämnder många
gånger rutinmässigt att upphandla lokalvård istället för att
överväga att ta över i egen regi.
Enligt Upphandlingsmyndigheten finns också en
uppenbar risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling
av städtjänster. Ska upphandling ske måste därför
skarpa krav ställas på kollektivavtal eller
kollektivavtalsliknande villkor, inte minst vad gäller till
exempel tjänstepension och försäkringar. Det är också
viktigt att avtal följs upp och att efterlevnaden av avtal
kontrolleras.

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

Vi menar dock att förutsättningarna för samarbete och
utveckling blir bättre om lokalvården utförs i egen regi i
de fastigheter där staden har övervägande del egen
verksamhet. Inte minst skulle lokalvården i högre
utsträckning kunna anpassas efter olika verksamheters
behov, som också kan variera med till exempel tid och
väderlek. Dessutom vore detta det säkraste sättet att
trygga arbetsvillkoren för en yrkesgrupp med stor
betydelse för stadens verksamheter.
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Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag som
stöds av ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi
Näslund (KD).
Reservation
Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä m.fl.
(S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
§7
Svar på uppdrag om evenemangshall
Dnr 5.1.1/2022/1486
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD):
1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut.
2. Att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag inför
kommande beslut när lokaliseringen är fastställd.
3. Att inför kommande beslut föra en tät dialog med berörda
idrottsförbund och föreningar för att säkerställa en
ändamålsenlig och kapacitetsstark anläggning.
4. Att därutöver anföra:
Nämnden ser positivt på att förvaltningen har tagit fram ett PM
kring evenemangshallar med publikkapacitet på 5000 personer.
En evenemangshall i den här storleken är högt efterfrågad av
föreningar och klubbar och kommer att möjliggöra flera olika
typer av evenemang till Stockholm.
I förvaltningens PM om evenemangsarena förordas att den hall
som byggs ska vara en renodlad evenemangshall. Den grönblå
majoriteten anser att det är bra att det byggs en hall som kan
användas till stora sportevenemang men att det är problematiskt
om denna hall inte också kan utnyttjas till annat under
resterande tid. I och med att staden har brist på idrottshallar är
det viktigt att de hallar vi bygger utnyttjas till fullo. Det vore
annars att slösa med stockholmarnas ekonomi och de ytor vi har
att bygga på. Att möjliggöra för en bredare användning av hallen
är något som även förvaltningen lyfter i sina synpunkter som
viktigt sett till de kostnader som krävs för att bygga en
evenemangshall.

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

Vid sidan om stora sportevenemang kan en evenemangshall
också med fördel användas till exempelvis kulturevenemang och
mässor men även till skolidrott. Flera av våra friskolor har idag
ingen egen idrottshall och det är viktigt att vi på ett effektivt sätt
kan hitta användningsområden som tillgodoser de behov vi ser
på platsen där denna arena byggs. För att bära ytterligare

Sida 7 av 23
kapacitet till sin utformning ser nämnden gärna att det planeras
för förrådsutrymmen i anslutning till evenemangshallen som
också möjliggör för träning av olika idrottsföreningar och klubbar.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 8 juni 2022.
I tjänsteutlåtandet föreslår idrottsförvaltningen:
1. Idrottsnämnden godkänner bilagt PM som förvaltningens
delrapport om uppdraget att utreda och föreslå placering
av en idrotts- och evenemangshall med en
publikkapacitet om cirka 5 000 personer.
2. Idrottsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, tillsammans
med berörda förvaltningar och bolag, fortsätta utreda
frågan om lokalisering för att fastställa ett huvudförslag.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår att idrottsnämnden beslutar enligt
idrottsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L),
Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD).
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä m.fl.
(S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tackar för rapporten. Vi
ser positivt på att frågan om en ny idrotts- och evenemangshall
för upp till ca 5 000 åskådare utreds. Vi tolkar ärendet som att
ståndpunkten från förvaltningen är att man inte ska lägga till en
ispist i evenemangshallen. En ispist är en förutsättning för att
den framtida arenan ska kunna möta ishockeyns och
konståkningens behov.
Nyligen beslutade fullmäktige om att modernisera Globen/Avicii
Arena och att på sikt riva Hovet. Moderniseringen av Globen
innebär att arenarummet ska kunna ”krympas” vid mindre
evenemang. Men så för de hockeylag som inte spelar i högsta
serien finns en risk att Globen blir stor även när arenarummet
”krymps”.
Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

Kan den framtida arena som nu utreds inte kombineras med
ispist bör staden separat utreda om en mindre
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evenemangsarena med tillgång till isyta behöver byggas för att
tillfredsställa hockeyn och konståkningens behov.
§8
Stöd avseende båtbottentvättar
Dnr 3.4/2022/1702
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD):
1. Att förvaltningen beviljar stöd till berörda föreningar i
enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Att förvaltningen återkommer med en utvärdering kring
hur stödet till berörda föreningar bidrar till ökad
användning och tillgänglighet till befintliga tvättar.
3. Att förvaltningen återkommer med ett ärende kring
etablering av en ny båtbottentvätt i samarbete med privat
aktör utefter nedan anförande:
Inom stockholmsregionen finns över 40 000 fritidsbåtar som
trafikerar våra vatten.
Idrottsnämnden har utefter budgetuppdrag i flera års tid haft
inriktningen att förvaltningen ska etablera en båtbottentvätt i
staden. Det är viktigt att det arbetet blir av för att säkra att våra
vatten kommer klara miljömålen och bli fria från kemikalier. Med
lättillgängliga båtbottentvättar kan båtägare tvätta sina skrov i
stället för att använda giftiga bottenfärger.
Enligt EU:s vattendirektiv ska vi redan ha uppnått god
vattenstatus, det vill säga ha både god kemisk och ekologisk
status i varje sjö. Miljöförvaltningen mäter statusen vilket går att
utläsa på miljöbarometerns hemsida. I nuläget är det endast en
av våra sjöar i Stockholm som uppnår god kemisk status och det
är Ältasjön. Övriga sjöar har höga halter av både miljögifter och
näringsämnen vilka påverkar sjöarnas ekosystem negativt.
Stockholm stad behöver agera för att uppnå EUs vattendirektiv.

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

En borsttvätt fungerar nästan som en biltvätt, fast utan
kemikalier, där roterande borstar tar bort påväxt av alger på
botten av båten. Båttvätt blir ett alternativ till att måla båten.
Båtbottenfärger innehåller ämnen som hindrar att alger och
andra organismer växer på skrovet. Dessa färger kan innehålla
hälsofarliga ämnen bland annat olika organiska lösningsmedel
och allergiframkallande ämnen. De kemiskt verkande färgerna
innehåller dessutom ett eller flera aktiva ämnen, exempelvis
koppar eller tenn. Dessa ämnen sprids i marken och i vattnet
och påverkar djur och växter långt bort från båten. Målning,
hantering och borttagning av giftig bottenfärg är även ett
hälsoproblem för båtägare. Därför är det bra om så många som
möjligt använder alternativa, giftfria metoder istället för att måla
bottenfärg. Båtbottentvättar gör det lätt att göra rätt.
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Genom att etablera båtbottentvättar kan vi få bort en stor del av
de miljögifter och den övergödning som förpestar Östersjön och
våra sjöar. Det är en kemikaliefri metod som bidrar till friskare
och renare vatten som står emot algblomning och gör det
skonsammare för alla oss som gillar att bada i Stockholms sjöar.
Dessutom är båtbottentvättar ett snabbt sätt att få bort tillväxt på
sitt skrov och ekonomiskt fördelaktigt till skillnad från
båtbottenfärger.
Idag finns två båtbottentvättar i Stockholm som drivs av
föreningar. För att kunna ta hand om alla båtar som åker genom
Stockholm behöver vi etablera fler båtbottentvättar för att
uppfylla kriterier om god vattenkvalitet i våra sjöar. Vi vill att
förvaltningen återkommer med ett nytt ärende som beskriver
processen för att etablera en ny båtbottentvätt i samarbete med
en privat aktör, i enlighet med uppdraget i budget. Vi behöver fler
metoder för att motverka kemikalier i våra vatten, inte färre.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 3 juni 2022.
I tjänsteutlåtandet föreslår idrottsförvaltningen:
Idrottsnämnden godkänner ansökan avseende 2022 om stöd
avseende båtbottentvättar beviljar ett stöd i enlighet med
tjänsteutlåtandet.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår att idrottsnämnden beslutar enligt
idrottsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L),
Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD).
§9
Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 1.1.2/2022/1510
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt idrottsförvaltningens förslag:

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

Idrottsnämnden godkänner Funktionsrätt i Stockholm stads
fyllnadsnominering av ledamot till idrottsnämndens och
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s råd för
funktionshinderfrågor, enligt bilaga.
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Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 13 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§ 10
7-spelsplan med underliggande ispist samt omklädningoch servicebyggnad, Aspuddens IP, Aspudden 2:1,
genomförandebeslut
Dnr 8.3.1/2020/3351
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD):
1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut.
2. Att uppdra åt idrottsförvaltningen att fortsätta föra dialog
med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Älvsjö och
berörda föreningar för att ta ett helhetsperspektiv över
Linnea bollplan och kringområde så att det kan utnyttjas
till rörelse och rekreation.
3. Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med en tidplan
och underlag inför kommande beslut för de
omkringliggande ytorna som enligt tjänsteutlåtandet
planeras för i ett separat projekt.
4. Att därutöver anföra följande:
Aspuddens IP ligger i anslutning till Aspuddsparken där det finns
flera olika verksamheter, exempelvis en stor bemannad parklek
med djur och områden med stadsodling. Detta område utnyttjas
av alla generationer av både aspuddsbor men även andra söker
sig till Aspuddsparken för rekreation. Området i sin helhet är
dessutom en viktig plats för föreningslivet.
Liggande genomförandebeslut berör Linnea grusplan som ligger
intill en 11-spelsplan. Linnea grusplan används i nuläget till
spontanidrott på olika sätt, exempelvis boulespel, barncykling
och av ett närliggande LSS-boende.

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

Att anlägga en konstgräsplan med ispist kommer bidra mycket
positivt till folkhälsan och idrottslivet genom att ytan då kommer
att utnyttjas till fysisk aktivitet av många människor året runt. Det
är dock viktigt att de människor och föreningar som utnyttjar
platsen idag fortsatt har plats för rekreation. Det är därför
nödvändigt att ha ett helhetsperspektiv på platsen och planera in
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andra ytor för rekreation, exempelvis boulebanor, inkluderande
utegym för funktionshindrade och äldre, ytor för stadsodling mm.
I stadens budget för 2022 är 13 miljoner kronor avsatta för nyoch reinvesteringar i spontanidrottsytor, vilket är medel som
skulle kunna användas för finansiering.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 20 maj 2022.
I tjänsteutlåtandet föreslår idrottsförvaltningen:
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa genomförande av anläggning
av 7-spels konstgräsplan med ispist samt uppförande av
omklädning och servicebyggnad på Aspuddens IP till en
sammanlagd beräknad utgift redovisad i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
anläggning av 7-spelsplan med ispist samt uppförande
av omklädning- och servicebyggnad på Aspuddens IP.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår att idrottsnämnden beslutar enligt
idrottsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L),
Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD).
§ 11
Ny servicebyggnad på Vårbergs IP, Skärholmen 2:1,
inriktningsbeslut
Dnr 5.1.1/2022/1714
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, se bilaga 1.
Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

2. Idrottsnämnden godkänner en tillkommande bedömd
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
bedömd inriktning för ny servicebyggnad på Vårbergs IP.
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Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 13 juni 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§ 12
Ny ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1,
genomförandebeslut
Dnr 5.1.1/2021/2515
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa genomförande av projekt Ny
ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 till en
investeringsutgift redovisad i bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd hyreskostnad
som redovisas i bilaga 1, som en följd av projektet Ny
ishall på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1 och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner den tillkommande
hyreskostnaden.
3. Idrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 16 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Idrottsförvaltningen
Box 8313
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§ 13
Renovering och utveckling av Kampementsbadet,
inriktningsbeslut
Dnr 5.1.1/2021/2327
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Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar
enligt alternativ C och alternativ A som underlag för ett
kommande genomförandebeslut till en sammanlagd
beräknad utgift, se bilaga 1.
2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
bedömd inriktning för projektet Renovering och utveckling
av Kampementsbadet, Norra Djurgården 1:1, och föreslår
att kommunstyrelsen godkänner den.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 20 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna
Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund
(KD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Kampementsbadet som invigdes 1962 och som i 60 år varit ett
välbesökt bad är nu i behov av omfattande underhållsåtgärder.
Att vi nu noggrant ser över hur vi på bästa sätt kan utveckla
Kampementsbadet med hänsyn till såväl ekonomi som framtid
och funktion är därför av stor vikt. Det gym som idag finns på
platsen riskerar att försvinna och därför önskar vi även att man i
den fortsatta projekteringen ser över huruvida det går att fortsatt
ha ett gym på platsen. Vidare bör man även i
upprustningsarbetet säkerställa att tillgängligheten på platsen
förbättras så att alla stockholmare kan nyttja badet.
§ 14
Upprustning och ombyggnation av Eriksdalsbadet,
Eriksdalsbadet 1, inriktningsbeslut
Dnr 5.1.1/202/1404
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
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1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
bedömd inriktning för projektet Upprustning och
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ombyggnation av Eriksdalsbadet, Eriksdalsbadet 1, och
föreslår att kommunstyrelsen godkänner den.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar
som underlag för ett kommande genomförandebeslut till
en sammanlagd beräknad utgift, se bilaga 1.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningen och fastighetskontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 16 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår:
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.
2. Att äventyrsbadet ersätts med ett nytt äventyrsbad
med liknande kvalitéer som dagens efter
renoveringarna av Eriksdalsbadet.
3. Att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen
återkommer till nämnderna med förslag på hur ett nytt
äventyrsbad kan utformas.
4. Att därutöver anföra:
Eriksdalsbadet är Sveriges nationalarena för simsport
och fyller en viktig funktion för idrotten i Stockholm. Här
samsas motionärer med Sveriges simelit. Badet är också
en självklar plats för många stockholmare att besöka på
lov, helger och skolutflykter. Äventyrsbadet står för en
stor del av dragningskraften. Att barn och ungdomar
lockas till att utöka sin vattenvana tack vare
äventyrsbadet råder ingen tvekan om. Det är därför djupt
beklagligt att majoriteten vill riva äventyrsbadet utan att
ersätta det med ett nytt.
Enligt fastighetskontoret är dagens äventyrsbad i så
dåligt skick att det behöver rivas. Enligt
inriktningsbeslutet ska det sedan ersättas med en
undervisningsbassäng och ett ”familjebad med
äventyrsdel”. I praktiken innebär detta att äventyrsbadet
så som vi känner det idag avvecklas.

Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
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Det är viktigt att staden kan erbjuda en mångfald av olika
typer av vattenaktiviteter. I dag har staden endast två
äventyrsbad – Eriksdalsbadet och Husbybadet. Att
avveckla det ena vore en stor förlust för bredden i
utbudet av vattenaktiviteter. Det bör dock poängteras att
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staden även behöver fler undervisningsbassänger. Vi
avsätter därför betydligt större medel för
idrottsinvesteringar i våra budgetar än vad majoriteten
gör. En enskild undervisningsbassäng på Eriksdalsbadet
kan inte stå i motsats till att bevara en bredd av olika
typer av simanläggningar.
För att fler barn och ungdomar ska få utökad vattenvana
krävs att staden kan erbjuda såväl simskoleundervisning
i vanliga bassänger som mer rekreationsbetonade
aktiviteter. Det är viktigt att simkunnighet inte bara är en
fråga om hur motiverad man är att träna i
motionsbassänger.
Äventyrsbadet på Eriksdalsbadet är populärt bland
stockholmarna och av stor vikt i stadens arbete för ökad
simkunnighet. Eftersom badet ägs av staden är det också
betydligt mer tillgängligt prismässigt än vad liknande
privata badhus är.
Majoritetens planer på att riva och avveckla denna
verksamhet ställer vi oss negativa till.
Socialdemokraterna vill i stället se till att ett äventyrsbad
kan finnas på plats även efter renoveringarna av
Eriksdalsbadet.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag som
stöds av ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi
Näslund (KD).
Reservation
Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä m.fl.
(S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
§ 15
Tillbyggnad av omklädningsrum på Farsta ridanläggning
2:1, genomförandebeslut
Dnr 5.1.1/2022/124
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en följd av
tillbyggnad omklädningsrum på Farsta ridanläggning.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret beställa genomförande av tillbyggnad
omklädningsrum på Farsta ridanläggning till en
sammanlagd beräknad utgift redovisad i bilaga 1.
Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen

Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 maj 2022.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§ 16
Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD om Villkorstrappan
Dnr 3.1/2022/1407
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Karin
Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L), Minna
Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD):
1. Att godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.
2. Att uppdra åt förvaltningen att kontakta berörda klubbar,
nämnder och bolag för en fortsatt dialog om utvecklingen
av stadens förebyggande arbete kopplat till evenemang.
3. Att utifrån dessa dialoger återkomma med förslag på
åtgärder för att förbättra samordningen vid evenemang.
4. Att därutöver anföra:
Den 31 mars 2021 meddelade Svensk elitfotboll att
Villkorstrappan tas bort. Det är positivt eftersom att
Villkorstrappan sedan införandet har lett till stora motsättningar
mellan polisen och fotbollen.
Stadens allsvenska klubbar bedriver ett framgångsrikt och
professionellt arbete kring säkerhet inför och under sina
arrangemang. Vi anser att staden kan göra mer när det kommer
till det säkerhetsförebyggande arbetet.
För att Stockholm ska förbli en evenemangsstad i världsklass
med en stark supporterkultur behöver arrangörerna ges bästa
möjliga förutsättningar i arbetet inför, under och efter matcher
och evenemang.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 juni 2022.
I tjänsteutlåtandet föreslår idrottsförvaltningen:
Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen.
Nämndens behandling av ärendet
Idrottsförvaltningen
Box 8313
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/idrottsforvaltningen
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Framlagda förslag till beslut
1) Ordföranden Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M),
Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny
Zandi Näslund (KD) föreslår (se beslutet).
2) Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä
m.fl. (S) föreslår att idrottsnämnden beslutar enligt
idrottsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) ställer förslagen mot varandra
och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna Wistrand (L),
Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD).
§ 17
Svar på skrivelse från S - En ny kursstart för stadens
simskola och tidigareläggning av öppning av stadens
uppvärmda utomhusbad
Dnr 2.4.2/2022/1680
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
Idrottsnämnden godkänner förvaltningens svar på
skrivelsen.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Vice ordföranden Hassan Jama m.fl. (V) och Mirja Räihä m.fl.
(S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Det är glädjande att utomhusbaden i enlighet med
Socialdemokraternas förslag kunde öppna tidigare även i år.
Detta trots tidigare skepsis mot att så var möjligt. Som vi
poängterar i vår skrivelse till nämnden är situationen allvarlig för
simkunnigheten i staden. Krafttag krävs för att komma till bukt
med problemet. Det är bra att förvaltningen arbetar aktivt med
frågan och sätter in åtgärder för att utvecklingen ska vändas
snabbt.
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I svaret till skrivelsen skriver förvaltningen att stadens simskola
har sex kursstarter per år. Två av dessa är intensivkurser och
bedrivs under ungefär en och en halv vecka var. Detta ska
jämföras med kurserna under resterande del av året som pågår
över en betydligt längre period. Även om antalet tillfällen är
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desamma ställer vi oss frågande till om intensivkurserna kan
vara lika tillgängliga för alla familjer som de vanliga
kursstarterna. Arbetstider och annat kan förstås ställa till
planeringen för föräldrar när en kurs innefattar ett tillfälle om
dagen.
I skrivelsen föreslår vi också att stadens utomhusbassänger bör
kunna nyttjas för simskoleverksamhet. Det är viktigt att staden
använder alla tillgängliga resurser för att möjliggöra för så
många barn som möjligt att gå simskola.
Vi vill även återigen poängtera vikten av att säkerställa goda
arbetsförhållanden för personalen på stadens anläggningar. När
utomhusbaden öppnas tidigare eller fler simskolestarter ska
införas är det naturligtvis centralt att personalen har de resurser
och den bemanning som krävs för att arbetsvillkoren inte ska ta
skada.
§ 18
Svar på samråd om förslag till detaljplan för fastigheten
Springbrunnen 1 och del av Grimsta 1:2 i stadsdelen
Hässelby Gård
Dnr 1.6/2022/1672
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen och överlämnar
det till stadsbyggnadskontoret.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Handlingar i ärendet
Idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande från den 30 maj 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
§ 19
Lokalt åtgärdsprogram för Trekanten
Dnr 1.6.1/2022/1242
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:

Idrottsförvaltningen
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1. Lokalt åtgärdsprogram för Trekanten, Fakta och
åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för
Trekanten, Genomförandeplan Stockholms stad (bilaga
2), antas.
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2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt
åtgärdsprogram för Trekanten ska ske i enlighet med vad
som anges i tjänsteutlåtandet.
Handlingar i ärendet
Miljöförvaltningens, exploateringskontorets, trafikkontorets,
fastighetskontorets, stadsbyggnadskontorets,
idrottsförvaltningens, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och
Stockholm Vatten ABs gemensamma tjänsteutlåtande från den
29 april 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Mirja Räihä m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stockholms stad har ett viktigt ansvar för vattenkvaliteten på
sjöarna, vattendragen och kustvattnet. Förra mandatperioden
tog den rödgrönrosa majoriteten fram en handlingsplan för god
vattenstatus. Enligt handlingsplanen ska lokala åtgärdsprogram
tas fram för alla stadens vattenförekomster. Det gläder oss att de
lokala åtgärdsprogrammen nu kommer upp för beslut.
De lokala åtgärdsprogrammen är viktiga dokument som
redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik
vattenförekomst. Syftet är att belysa aktuell status på vattnet,
lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt
vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god status
ska kunna nås.
Vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram med generella
åtgärder inom ett vattendistrikt medan de lokala
åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom
respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är
inte rättsligt bindande, utan är tänkta att användas som ett stöd i
kommunernas planering, för att visa vilken miljökvalitet som
behöver uppnås och vilka åtgärder som krävs.
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Målet för stadens vattenarbete, enligt stadens handlingsplan, är
att Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten, vilket i de flesta fall innebär
god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år
2027. För att nå målet senast till år 2027 måste många åtgärder
göras och de måste vidtas skyndsamt. Även om de lokala
åtgärdsprogrammen inte är rättsligt bindande så måste deras
föreslagna åtgärder bli verklighet för att staden ska kunna nå sitt
mål.
När nämnden nu ska fatta beslut om lokalt åtgärdsprogram för
Trekanten uppgår de föreslagna åtgärderna som är möjliga att
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kostnadsuppskatta till cirka 7-22 miljoner kronor för Stockholms
stad. Utöver det blir den årliga driftkostnaden för de
platsspecifika åtgärderna som är möjliga att kostnadsuppskatta
ca 50 000-150 000 kronor exklusive avgifter för tillkommande
tillsyn. Samtidigt kan vi läsa att kostnadsuppskattningarna är
osäkra och i flera fall kan totala kostnader redovisas först när
detaljprojekteringarna har utförts. Utöver detta tillkommer
ytterligare 19 lokala åtgärdsprogram för stadens andra
vattenförekomster. Finansieringen för åtgärderna i programmen
är ännu inte löst. Tillräckliga medel för både investeringar och
drift behöver alltså avsättas för genomförande av nödvändiga
åtgärder om stadens vattenområden ska klara
miljökvalitetsnormerna för vatten. I tjänsteutlåtandet kan vi även
läsa att ”erfarenheter från tidigare åtgärdsarbete för att förbättra
vattenstatusen i stadens sjöar visar att det finns behov av en
väsentligt utökad finansiering för att nå målet om en god
vattenstatus”.
För att stadens totalt 20 lokala åtgärdsprogrammen ska bli mer
än långa önskelistor behöver finansieringen lösas. Annars
kommer inte stadens mål nås och vi kommer inte ha god status
på våra vatten.
§ 20
Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken
Dnr 1.6.1/2022/1243
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Lokalt åtgärdsprogram för Årstaviken, Fakta och
åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för
Årstaviken, Genomförandeplan Stockholms stad (bilaga
2), antas.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt
åtgärdsprogram för Årstaviken ska ske i enlighet med
vad som anges i tjänsteutlåtandet.
Handlingar i ärendet
Miljöförvaltningens, exploateringskontorets, trafikkontorets,
fastighetskontorets, stadsbyggnadskontorets,
idrottsförvaltningens, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning,
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Södermalms
stadsdelsförvaltning och Stockholm Vatten ABs gemensamma
tjänsteutlåtande från den 29 april 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Särskilt uttalande
Mirja Räihä m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stockholms stad har ett viktigt ansvar för vattenkvaliteten på
sjöarna, vattendragen och kustvattnet. Förra mandatperioden
tog den rödgrönrosa majoriteten fram en handlingsplan för god
vattenstatus. Enligt handlingsplanen ska lokala åtgärdsprogram
tas fram för alla stadens vattenförekomster. Det gläder oss att de
lokala åtgärdsprogrammen nu kommer upp för beslut.
De lokala åtgärdsprogrammen är viktiga dokument som
redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik
vattenförekomst. Syftet är att belysa aktuell status på vattnet,
lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt
vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god status
ska kunna nås.
Vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram med generella
åtgärder inom ett vattendistrikt medan de lokala
åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom
respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är
inte rättsligt bindande, utan är tänkta att användas som ett stöd i
kommunernas planering, för att visa vilken miljökvalitet som
behöver uppnås och vilka åtgärder som krävs.
Målet för stadens vattenarbete, enligt stadens handlingsplan, är
att Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten, vilket i de flesta fall innebär
god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år
2027. För att nå målet senast till år 2027 måste många åtgärder
göras och de måste vidtas skyndsamt. Även om de lokala
åtgärdsprogrammen inte är rättsligt bindande så måste deras
föreslagna åtgärder bli verklighet för att staden ska kunna nå sitt
mål.
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När nämnden nu ska fatta beslut om lokalt åtgärdsprogram för
Årstaviken uppgår de föreslagna åtgärderna som är möjliga att
kostnadsuppskatta till cirka 21-41 miljoner kronor för Stockholms
stad. Utöver det blir den årliga driftkostnaden för de
platsspecifika åtgärderna som är möjliga att kostnadsuppskatta
ca 2,5 miljoner kronor exklusive avgifter för tillkommande tillsyn.
Samtidigt kan vi läsa att kostnadsuppskattningarna är osäkra
och i flera fall kan totala kostnader redovisas först när
detaljprojekteringarna har utförts. Utöver detta tillkommer
ytterligare 19 lokala åtgärdsprogram för stadens andra
vattenförekomster. Finansieringen för åtgärderna i programmen
är ännu inte löst. Tillräckliga medel för både investeringar och
drift behöver alltså avsättas för genomförande av nödvändiga
åtgärder om stadens vattenområden ska klara
miljökvalitetsnormerna för vatten. I tjänsteutlåtandet kan vi även
läsa att ”erfarenheter från tidigare åtgärdsarbete för att förbättra
vattenstatusen i stadens sjöar visar att det finns behov av en
väsentligt utökad finansiering för att nå målet om en god
vattenstatus”.
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För att stadens totalt 20 lokala åtgärdsprogrammen ska bli mer
än långa önskelistor behöver finansieringen lösas. Annars
kommer inte stadens mål nås och vi kommer inte ha god status
på våra vatten.
§ 21
Lokalt åtgärdsprogram för Flaten
Dnr 1.6.1/2022/1244
Beslut
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag:
1. Lokalt åtgärdsprogram för Flaten, Fakta och
åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för
Flaten, Genomförandeplan (bilaga 2), antas.
2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt
åtgärdsprogram för Flaten ska ske i enlighet med vad
som anges i detta tjänsteutlåtande.
Handlingar i ärendet
Miljöförvaltningens, exploateringskontorets, trafikkontorets,
fastighetskontorets, stadsbyggnadskontorets,
idrottsförvaltningens, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och
Stockholm Vatten ABs gemensamma tjänsteutlåtande från den
29 april 2022.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
Ordföranden Karin Ernlund (C) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Mirja Räihä m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Stockholms stad har ett viktigt ansvar för vattenkvaliteten på
sjöarna, vattendragen och kustvattnet. Förra mandatperioden
tog den rödgrönrosa majoriteten fram en handlingsplan för god
vattenstatus. Enligt handlingsplanen ska lokala åtgärdsprogram
tas fram för alla stadens vattenförekomster. Det gläder oss att de
lokala åtgärdsprogrammen nu kommer upp för beslut.
De lokala åtgärdsprogrammen är viktiga dokument som
redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik
vattenförekomst. Syftet är att belysa aktuell status på vattnet,
lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt
vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god status
ska kunna nås.
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Vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram med generella
åtgärder inom ett vattendistrikt medan de lokala
åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom

Sida 23 av 23
respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är
inte rättsligt bindande, utan är tänkta att användas som ett stöd i
kommunernas planering, för att visa vilken miljökvalitet som
behöver uppnås och vilka åtgärder som krävs.
Målet för stadens vattenarbete, enligt stadens handlingsplan, är
att Stockholms sjöar, kustvatten och vattendrag ska uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten, vilket i de flesta fall innebär
god ekologisk och kemisk status till år 2021 eller senast till år
2027. För att nå målet senast till år 2027 måste många åtgärder
göras och de måste vidtas skyndsamt. Även om de lokala
åtgärdsprogrammen inte är rättsligt bindande så måste deras
föreslagna åtgärder bli verklighet för att staden ska kunna nå sitt
mål.
När nämnden nu ska fatta beslut om lokalt åtgärdsprogram för
Flaten uppgår de föreslagna åtgärderna som är möjliga att
kostnadsuppskatta till cirka 67-90 miljoner kronor för Stockholms
stad. Utöver det blir den årliga driftkostnaden för de
platsspecifika åtgärderna som är möjliga att kostnadsuppskatta
ca 500 000 kronor exklusive avgifter för tillkommande tillsyn.
Samtidigt kan vi läsa att kostnadsuppskattningarna är osäkra
och i flera fall kan totala kostnader redovisas först när
detaljprojekteringarna har utförts. Utöver detta tillkommer
ytterligare 19 lokala åtgärdsprogram för stadens andra
vattenförekomster. Finansieringen för åtgärderna i programmen
är ännu inte löst. Tillräckliga medel för både investeringar och
drift behöver alltså avsättas för genomförande av nödvändiga
åtgärder om stadens vattenområden ska klara
miljökvalitetsnormerna för vatten. I tjänsteutlåtandet kan vi även
läsa att ”erfarenheter från tidigare åtgärdsarbete för att förbättra
vattenstatusen i stadens sjöar visar att det finns behov av en
väsentligt utökad finansiering för att nå målet om en god
vattenstatus”.
För att stadens totalt 20 lokala åtgärdsprogrammen ska bli mer
än långa önskelistor behöver finansieringen lösas. Annars
kommer inte stadens mål nås och vi kommer inte ha god status
på våra vatten.
§ 22
Förvaltningschefen informerar
Inget togs upp under denna punkt.
§ 23
Övrigt
Inget togs upp under denna punkt.
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