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

1. Idrottsnämnden godkänner bilagt PM som förvaltningens
delrapport om uppdraget att utreda och föreslå placering av
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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”.
Kan den framtida arena som nu utreds inte kombineras med ispist
bör staden separat utreda om en mindre evenemangsarena med
tillgång till isyta behöver byggas för att tillfredsställa hockeyn och
konståkningens behov.
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