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Juan Copovi Mena
Förvaltningschef

Jonas Holmer
Avdelningschef

Remissen
Fastighetskontoret har ombetts att ge ett remissvar på en motion från Emilia Bjuggren (S)
om att anlägga konstgräsplaner kring Järvafältet. Svar på remissen med angivande av
Kommunstyrelsens diarienummer 328-1258/2012, ska skickas till Stadsbyggnads- och
idrottsroteln. Remisstiden sträcker sig till den 15 januari 2013.
Syftet med motionen är bland annat att yrka på att de grusplaner som finns runt
Järvafältet förses med konstgräs. Detta skulle medverka till att unga människor tidigt i
livet får en positiv gemenskap och dessutom lägga grunden för en god hälsa samt få in
dem i föreningsidrotten. Enligt motionen är idag fysisk aktivitet allt mer en fråga om
klass, och föräldrars inkomst spelar en allt större roll om barnen är medlem i någon
idrottsförening eller idrottar över huvud taget. Detta måste enligt motionen lösas både
genom att man får fler unga människor, oavsett bakgrund, att delta i föreningsidrotten och
genom att utöka möjligheterna till spontanaktivitet.
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I motionen anges att fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm liksom i resten
av landet och att var tredje idrottsaktivitet bland barn och ungdomar i Stockholm utgörs
av fotboll. Fotboll är den största idrotten för både killar och tjejer, barn och ungdomar
oavsett etnisk bakgrund.
Enligt motionen är bristen på fotbollsplaner ett stort problem och fotbollsföreningarna
kan inte erbjuda sina lag tillräckligt mycket träningstid. I vissa områden uppstår
konflikter på de planer som finns mellan å ena sidan fotbollsföreningar som har bokat tid
för träning och å andra sidan ungdomar som vill utnyttja planen för spontanfotboll.
Med anledning av ovanstående yrkas i motionen att de grusplaner som finns kring
Järvafältet exempelvis Husbytrean och Hjulsta BP, ersätts med konstgräs, att SISAB ges i
uppdrag att anlägga så kallade kulananläggningar eller liknande på sina skolgårdar i
Kista, Akalla, Husby, Tensta och Rinkeby, som kan nyttjas av skolorna på dagtid och för
spontanidrott på kvällarna.

Fastighetskontorets synpunkter
Fastighetsnämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde, förvalta stadens
förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader, kulturbyggnader och
idrottsanläggningar. I förvaltningen ingår att ta hand om upplåtelser med hyresrätt,
arrenderätt och handlägga servitutsfrågor. Fastighetsnämnden ska bistå andra nämnder
och andra kommunala organ med lokaler och ta hand om förvaltning av byggnader på
uppdrag av andra nämnder mot ersättning från den beställande nämnden.
Beträffande idrottsanläggningar så överfördes dessa från idrottsnämnden till fastighetsnämnden 2011. I samband därmed överfördes också budgeten för investeringar i
idrottsanläggningar. Samtidigt infördes ett beställare- och utförarsystem. I korthet vad
gäller investeringar i nya idrottsanläggningar, exempelvis konstgräsfotbollsplaner, är det
idrottsförvaltningen i sin roll som beställare som prioriterar vad man vill ska utföras.
Därefter uppdras åt fastighetskontoret att projektera, handlar upp och genomföra
investeringen, exempelvis att förse en befintlig grusplan med konstgräs.
Även om budgeten för investeringar finns hos fastighetskontoret, är det således inte
kontoret som beslutar om vad som ska utföras för dessa pengar och var någonstans. I
sammanhanget kan nämnas att det idag redan finns ett 60-tal konstgräsfotbollsplaner i
Stockholm, varav 58 utgörs av 11-manna- och 7- mannaplaner. Fler är också på gång.
Fastighetskontoret förstår att det kan uppstå konflikter mellan föreningsfotbollen och
spontanfotbollen på just konstgräsfotbollsplaner på ett helt annat sätt än på de tidigare
grusplanerna. Konstgräsfotbollsplanerna, i synnerhet de fullstora 11- mannaplanerna, är
mycket populära och aktiviteter pågår till sent på kvällarna. Möjligheterna att utan
föreningstillhörighet utöva spontanfotboll, är en fråga som bör ställas till idrottsförvalt-
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ningen. Det är idrottsförvaltningen som svarar för stadens bokningssystem och som kan
svara på frågan om vilka planer som är bokningsbara respektive inte är det.
Vad gäller det yrkande som framförs i motionen om att anlägga konstgräs på exempelvis
Hjulsta BP, är detta således en fråga som ligger i idrottsförvaltningens prioriteringsroll.
Fastighetskontoret genomför de investeringsuppdrag som idrottsförvaltningen beställer.

Fastighetskontorets förslag
Med hänvisning till ovanstående anser kontoret att remissen är besvarad och föreslår att
fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Stadsbyggnads- och industriroteln
som svar på motionen.

Slut

Fel! Hittar inte referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.
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