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Sammanfattning
Det pågår sedan många år en diskussion mellan idrottsförvaltningen, handbollen
och andra idrotter om effekterna av handbollens användning av klister och vax
som greppförbättring. Det är tydligt att samtliga berörda måste samarbeta
systematiskt på flera plan för att verksamheten ska fungera så konfliktfritt som
möjligt.
En arbetsgrupp från idrottsförvaltningen har därför genomfört en studieresa till
Göteborg och Partille. Syftet med resan var att fördjupa förvaltningens kunskaper
om effektiva metoder för att minska problemen med handbollsklister och vax i
idrottshallar.
Detta tjänsteutlåtande är framtaget som en information till idrottsnämnden om hur
arbetet fortskrider. Processer pågår redan på förvaltningen för att genomföra
förslagen i studiereserapporten.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av driftavdelningen idrott ute i samråd med driftavdelningen
idrott inne, förenings- och beställaravdelningen och planeringsavdelningen.
Bakgrund
I flera idrottshallar i Stockholms stad finns det problem med det klister och vax
som används inom handbollen. Efter träningar och matcher klibbar det av sig på
golv, väggar, mål och annan utrustning. En handbollsspelare som ska ta sig till
omklädningsrummet kan knappast göra det utan att sätta avtryck på väggar, dörrar
och handtag. Detta orsakar skaderisker och olägenheter för andra idrotter.
Klistret är en del av handbollen i de högre åldrarna, så ett totalt förbud för klister
är inte genomförbart. Vissa insatser görs dock redan i dag för att motverka de
negativa effekterna av klistret. Klisterrester är dessutom ett stort problem för
städningen av hallarna. Den allmänna slutsatsen hos förvaltningen och många
föreningar är att frågan inte har lösts på ett tillfredsställande sätt ännu.
Under studieresan besöktes Göteborgs idrott och förening (motsvarande
Stockholms idrottsförvaltning), Göteborgs Handbollsförbund och Partillebohallen
i Partille. Den är hemmaarena för svenska mästarlaget Sävehof, som även har ett
framgångsrikt herrlag i högsta serien.
Studieresan gav många lärdomar om hur Stockholms stad kan förbättra sin
hantering av problemen med klister och vax inom handbollen. De generella
slutsatserna som dragits är att förvaltningen bör:
 Öka samarbetet med förbunden
 Förändra bokningsrutinerna
 Effektivisera städrutinerna
Ledningsgruppen sammanträdde den 12 januari och diskuterade då frågan. Det
beslutades att genomföra förslagen i rapporten och redovisa arbetet till
idrottsnämnden i ett eget ärende. Inom respektive förändringsområde genomförs
nu konkreta åtgärder. Dessa bedöms ge så stora positiva effekter att problemet
med klister och vax minskar betydligt på idrottsnämndens anläggningar.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
rapport och lägga den till handlingarna.
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Bilaga
Reserapport från studieresa till Göteborg.
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