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1. Fastighetsnämnden besvarar den rubricerade remissen från Stadsbyggnads- och
idrottsroteln med fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Juan Copovi Mena
Förvaltningschef

Jonas Holmer
Avdelningschef

Remissen
Fastighetsnämnden har från Stadsbyggnads- och idrottsroteln som remissinstans ombetts
att svara på en skrivelse från Stefan Nilsson (MP) med förslag att byta namn på
Stockholms Stadion till Olympiastadion, Stockholm alternativt Stockholms
Olympiastadion (dnr KS 328-1164/2012). Remisstiden sträcker sig till den 21 december
2012.
I skrivelsen anges att Stockholms Stadion är världens äldsta fortfarande använda
olympiastadion som har en fantastisk historia. Förutom Sommas-OS 1912 och Ryttar-OS
1956 (som ingick i Sommar-OS i Melbourne) har mängder av andra stora idrottsevenemang hållits där såsom Friidrotts EM 1958 och Ishockey-VM 1949. I skrivelsen
anges också att andra städer som tidigare har haft sommar-OS, fortfarande kallar sina
arenor för Olympiastadion, exempelvis arenan i Aten för de första olympiska spelen
1896, arenan i Rom samt Helsingfors som bra exempel.
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Stefan Nilsson anser att med ett namnbyte som anknyter till Olympiastadion, som direkt
anknyter till arenans historia, skulle det bli lättare att marknadsföra arenan och Stockholm
som idrottsstad och att det skulle bli lättare och intressantare för turister att söka sig dit.
Skrivelsen tar också upp att det var Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
(SCIF) som var initiativtagare till ansökan om att Stockholm skulle få arrangera SommarOS 1912 och som också var ansvarig för byggandet av Stadion och genomförandet av
själva spelen. Senare skänkte man arenan till staden. SCIF förelog också 1998 enligt
skrivelsen i ett brev till kommunstyrelsen, att Stadion skulle byta namn till Olympiastadion Stockholm eller Stockholms Olympiastadion.

Fastighetskontorets synpunkter
Fastighetsnämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde, förvalta stadens
förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader, kulturbyggnader och idrottsanläggningar. I den sistnämnda kategorin ingår Stockholms Stadion som hyrs ut till Stockholms
idrottsförvaltning enligt upprättat internhyresavtal. Idrottsförvaltningen hyr i sin tur ut
vissa lokaler till andrahandshyresgäster bland annat SCIF.
Fastighetskontoret konstaterar för sin del att den 1998 föreslagna namnändringen som
anges i skrivelsen från Stefan Nilsson, inte gick igenom. Kontoret kan heller inte se att
det idag skulle finnas någon anledning att ändra på det 100-åriga mycket välkända
begreppet Stockholms Stadion. Det finns flera skäl till detta men kontorets inställning
grundar sig på den ägar- och förvaltarroll man har för anläggningen.
Då det gäller namn på större och viktigare kommunala byggnadsverk så fastställs dessa
av kommunfullmäktige efter yttrande av stadsbyggnadsnämnden, sedan förslag upprättats
av den nämnd eller det bolag för vars verksamhet byggnadsverket ska nyttjas.
För Stadion utfördes för några år sedan en utredning som skulle klarlägga om Stadion
enbart skulle iordningställas för fotboll eller om friidrotten skulle vara kvar. Utredningen
kom fram till det sistnämnda. Stadion utnyttjas idag även för en mängd andra evenemang
och hur det blir i framtiden har nog inte så mycket med namnbyte eller ej att göra.
Stockholms Stadion är idag ett känt begrepp både i idrotts- och musikkretsar och vill
staden marknadsföra anläggningen mer, går det lika bra under nuvarande namn anser
fastighetskontoret.

Fastighetskontorets förslag
Fastighetskontoret föreslår med stöd av vad som anförs ovan att nuvarande namn
Stockholms Stadion behålls och att fastighetsnämnden besvarar remissen från
Stadsbyggnads- och idrottsroteln med kontorets tjänsteutlåtande.
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