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Anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och~par
skolgårdar
Dnr: 412-727-2009
BESLUT
Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av principer i samband med
anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och pä skolgårdar.
2, Idrottsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutiåtande daterat 2009-08-31.
Ett flertal anläggningar för spontan idrott har anlagts på mark som i detaljplan inte är idrottsmark och
där förvaltningen haft en konsultativ roll. Dock råder viss otydlighet om vem som ansvarar för drift
och underhåll av dessa anläggningar. Östra Reals gymnasium har givit uttryck för detta efter det att
en konstgräs-fotbollsplan tillkommit på del av skolgården.
Enligt stadsledningskontoret är det markägaren altemativt hyresgästen som är ansvarig, något som
idrottsförvaltningen instämmer i. Förvaltningen avser att fortsätta, om behovfinns,att ha en
konsultativ roll när anläggningar för idrott anläggs på annan mark än idrottsmark
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut
Särskilt uttalande
Jari Visshed m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
I strävan efter att fler Stockholmare skall röra sig och motionera mer är det viktigt att det finns
tillgängliga anläggningar för idrott i våra bostadsområden och vid våra skolor. Vi tror det är av
stor strategisk betydelse för både folkhälsan och att Stockholm ska vara en ledande idrottsstad.
Det vore förödande om tillkomsten av nya anläggningar hämmades av att stadens olika förvaltningar inte kan komma överens om principer för investeringar och skötseln av anläggningarna.
Vi stödjer förvaltningens ambition om att de principiella frågorna måste klargöras.

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
Det är trist när förvaltningens positivakonsultativarollmissuppfattas^och självklart till
motpartens fördel. Miljöpartiet föreslår att ett standarddokument upprättas som vid de tillfallen då
förvaltmngen kompetens ianspråktages, alltid kommuniceras till motparten för att på så sätt
undvika framtida missförstånd.
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Handläggare: Hans Eriksson
Telefon: 08-508 26 754
Idrottsnämnden

ar f o r si

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.
1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av principer i
samband med anläggningar för spontanidrott i parker, bostadsområden och
på skolgårdar.
2. Idrottsnämnden beslutar att Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Åke Roxberger
Chef för pläieringsavdelningen

Sammanfattning

Ett flertal anläggningar för spontan idrott har anlagts på mark som i detaljplan inte är
idrottsmark och där förvaltningen haft en konsultativ roll. Dock råder viss otydlighet om vem som ansvarar för drift och underhåll av dessa anläggningar. Östra
Reals gymnasium har givit uttryck för detta efter det att en konstgräs-fotbollsplan
tillkommit på del av skolgården. Enligt stadsledningskontoret är det markägaren
altemativt hyresgästen som är ansvarig, något som idrottsförvaltningen instämmer i.
Förvaltningen avser att fortsätta, om behov firms, att ha en konsultativ roll när
anläggningar för idrott anläggs på annan mark än idrottsmark.
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planeringsavdelningen.

Förvaltningen farförfi^ågningarft^ån skolor, stadsdelsförvaltningaroch^ckförvaltningar om anläggningar för spontanidrottiparker, bostadsområden och påskolgårdar.lhuvudsak avserförfi^ågningamaom förvaltningen kan varakonsuh eller
projektledare när anläggningar för spontanidrott planeras på annan mark än idrotts
mark. Sedan flera årtillbaka har förvaltmngen agerat konsult ellerprojektledare när
anläggningar för spontanidrott har anlagts. Exempel på sådana anläggningarpå
annan mark än idrottsmark är:
^ Bäckahagens skola (Årsta-Vantör)
^ Gustav Adolfsparken(Östermalm)
^ ^ya Elementar (Bromma)
^ ParkeniBromsten (Spånga-Tensta)
^ Parkeni^ydal (Spånga-Tensta)
^ Sundhyskolan (Spånga-Tensta)
^ Västertorp (Hägersten)
^ ÖstraRealsskolgård(Östermalm)
De angivnaplatsemaförutomÖstraReals gymnasium är s.k. kulananläggningar, se
^^7^^^^ ochhariregel finansierats medmedelft^ånRiksidrottsförhundet och av
stadsdelsnämnder.Inågot fall haridrottsnämndenbidragitmed investeringsmedel.
För anläggningamaiSpånga-Tensta har även SvenskaFotbollförbundet bidragit
med investeringsmedel om 75 000 kronor styck.
l^är det gällerkonstgräsplanenpå del av skolgården vid ÖstraReals gymnasium så
tog skolankontaktmed idrottsförvaltningen under 2007 om vilkamöjlighetersom
fanns för att kunna förverkliga önskemålet om en anläggning för spontanidrottpå
skolgården. Idrottsförvaltningen gjorde enfi^amställantill Stockholms idrottsförbund om att kunna delfinansiera anläggningen. Kontaktertogs även med Skol
fastigheteriStockholmAB(SISAB)som förvaltar skolgården. Ett marklov söktes
och beviljades för att uppföra två belysningsmaster.Stockhohnsidrotten beviljade ett
investeringsbidrag omI500tkr.Anläggningen anlades under augusti-september
200^. Konsuh och projektledare under bygget var idrottsförvaltningen.
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Efter invigningenioktober 200^fi^amfördeskolan att de inte harmöjligheterattisin
budgetimymmaunderhålls och driftkostnader av anläggningen. Inte heller SISAB
sade sig ha ansvar för anläggningen enligt sitt reglemente. Dettaföranleddestads
ledmngskontoret(slk)attkalla till ettmöte undervåren2009med berörda parterr
utbildningsförvaltningen,idrottsförvaltningen, skolan och SISAB.Mötetresulterade
iatt idrottsförvaltningen fickiuppdragattiett särskilt ärende belysa problematiken
med drift-och underhållskostnader av anläggningar för spontanidrott på icke idrottsmark.lsammanhangetskanänmas att för samtliga övriga anlagda anläggningarpå
annanmark änidrottsmark ansvarar stadsdelsförvaltningenochrespektive skola för
dereguljäradriftkostnadema.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser det mycket glädjande, inte minst ur ett fölkhälsoperspektiv,att
ftmktionella och ändamålsenliga anläggningar förmotion och idrott anläggsibostadsområdenochinvidskolor.Dettafi^ärnjarmöjlighetematill spontanidrott, inte
minst för bam och ungdomar.
Bostadsbolag, stadsdelsförvaltningar, SISAB och idrottsförvaltningenhartillsammansellervar för sig verkat förtillkomsten av anläggningar och ytor för
spontanidrott.Ifiera fall har idrottsförvaltningen haft en konsultativ och samordnande roll när anläggningar har anlagts på icke idrottsmark.
Merparten av de anläggningar för spontanidrott som anlagts är kulananläggningar
eller multisportanläggningar som innebär möjligheter att bedriva idrotter som föt
boll, basket, handboll, innebandym.fl. Önskemål har även framkommit om att
någon ellernågra anläggningar skall kompletteras med möjligheter förvinteridrotter
genom att anläggamobilakonstfrystaisytor ellerplastisarunder vintersäsong.
l^ler anläggningar
Förnärvarande planeras ytterligare två anläggningar för spontamdrott,iHässelby
Gård samtBacklura, och däridrottsförvaltningen åtagit sig enkonsultativrolk
AnläggningeniHässelby Gård planeras att anläggasiparkmiljö och ansvar har
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. AnläggningeniBacklura är belägen på
skolmark. Den senare anläggningensplaceringochtillkomst är dock inte fastslagen
eftersom det för närvarande intefirmsnågon som är beredd att åta sig de framtida
driftkostnaderna. Skolpersonal och elever samtföreträdarefördet lokala förenings
livet är dock angelägna om att anläggningen blir verklighet.
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Investeringskostnaderna för de två anläggningarna finansierasihuvudsak med
medel från ^Tdrottslyftet^^.lsarmnanhanget ska nämnas att det finns fier önskemål
fi^ån skolor attuppföraanläggningarförspontan idrott, inte minstiitmerstaden.
Driftkostnader
Att få fi^aminvesteringsmedeltill anläggningar förspontanidrotthar, med gemen
sarmnakraftermellanfieraparter,hittills varit lyckosamt. Däremot är ochharför
delningen ochansvaretförunderhålls-ochdriftkostnadervaritmindretydlig. Ett
exempel ärÖstraReals gymnasium som fick enny konstgräsfötbollsplan tmder
hösten200^ genom investeringsmedel fi^ån^Tdrottslyftet^^ samt attidrottsförvaltningenstod för projektering och samordning. Driftansvaret har dock enligt skolan
intevaritheltklarlagt. Stadsledningskontorethar givit uttryck för att det ärmarkägarenBhyresgästensomskallsvarafördriftkostnadema,idetta^ll således Östra
Reals gymnasium.
Förvaltningenanserhksom stadsledningskontoret att det ärmarkägaren altemativt
hyresgästen som skall svara för de framtida drift och underhållskostnaderna när
anläggningar för spontanidrott anläggs.Förvaltningens driftorganisationhariuppdrag att, mot ersättning, sköta driften av fiera anläggningar. Förvaltningenkan även
förtsättningsvis ha enkonsultativ roll när anläggningar för spontanidrott anläggs på
armanmark änidrottsmark.
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Exempel påkulananläggning
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3+ år • FRE2in • Arena 12x24 m

Produktbeskrivning
"COSMOS multtarena har en unik, trendig design som tilltalar
ungdomar. Den kraftiga konstruktionen i stål och HDPE gor
COSMOS enormt motståndskraftig mot vind och väder och
arenan kan klara de kjffaste mil|öer.

ProdukttnfomnoHon
Installation:
165 timmar
Total höjd:
Standardfärg:

Standardutrustning ör två målväggar, nät till tennis, volleyboll
eller badminton samt två basketkorgar."
Teknisk infonnation
Fallhöjd:
Säkerhetsområde:
Betong:
Anta! fundament:
Ytmontering med expansionsbultar:
Standard monteringsdjup:

För mer infomiofion
KOMPAN Barnland AB, Kungsporten 4A, 427 50 Billdal
Tel.; 031-96 88 401 E-mail: KOMPAN.Barniand@KOMPAN.com I Website: wvw.kompan.com

^^ ^ K 4" # T
OIUKUtK

MSIU

Playful Living

