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Barn och andras möjlighet att spela fotboll på Boovallen 

(och i övriga delar av landet) 

(M 7353-19) 

Som företrädare för Svenska Fotbollförbundet och Stockholms Fotbollförbund har vi 

med oro tagit del av uppgifter rörande ert ärende med mål nr M 7353-19. Vi har 

kunnat konstatera att vad som uppfattats som störande ljud från fotbollsspel 

föranlett beslut som avser orimliga inskränkningar i nyttjandemöjligheten av 

Boovallens konstgräsplaner samt åläggande avseende upprättande av bullerskydd 

som kommer få avsevärda konsekvenser för utövandet av fotbollsidrott för barn och 

ungdomar, både på Boovallen och i övriga landet. 

Detta ärende, i likhet med ett flertal andra liknande processer runt om i landet, har 

engagerat stora delar av fotbollen och idrotten i övrigt. Det är av yttersta vikt att 

detta ärende beviljas prövningstillstånd så att Mark- och miljööverdomstolen får ta 

ställning till hur frågor kring barns idrottande och buller slutligen ska hanteras. 

Inom Stockholms Fotbollsförbunds område, där bl.a. Nacka kommun ingår, finns det 

en mycket stor – och ökande – efterfrågan att få spela fotboll, inte minst bland de 

yngsta. Det är också allmänt känt att idrotten, inte minst fotbollen, kan fungera som 

en viktig integrationsfaktor när det gäller att välkomna alla nyanlända till vårt land.  

Vi vill att alla ska ha möjlighet att idrotta, inte minst spela fotboll, hela livet. En av 

vår tids stora folkhälsoutmaningar är ju att sätta människor i rörelse, och där kan 

även fotbollen bidra (med bl.a. de nya spelformerna gå-fotboll och fotboll fitness). Vi 

ser även alarmerande rapporter avseende ökningen av psykisk ohälsa och 

barnfetma, där idrottandet i allmänhet och fotbollen i synnerhet spelar en viktig roll 

i att motverka detta. För att bemöta denna typ av samhällsutmaningar behöver det 

finnas mer utrymme för fysisk aktivitet och mänsklig interaktion genom idrott, inte 

mindre! 

Mot den bakgrunden är det en självklarhet att alla de fotbollsanläggningar som 

finns, och planeras, måste ha en så stor beläggningsgrad som möjligt, både på 
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vardagar som helgdagar. Vi vill inte att någon av våra föreningar ska behöva tacka 

nej till nya barn som vill börja spela fotboll. Detta är naturligtvis inte endast sak för 

fotbollen, utan i lika stor utsträckning en folkhälsofråga. Den eventuella olägenhet 

som några grannar upplever av fotbollsspel måste här vägas mot det allmänna 

intresset av att alla som vill får möjlighet att utöva idrott.  

Vi har tagit del av Fritidsnämnden i Nacka kommuns yttrande av den 19 september 

2019 (aktbil. 16 i Svea hovrätts mål M 7353-19) och ställer oss bakom nämndens 

yrkanden avseende dels frågan om prövningstillstånd och, dels yrkandena att ändra 

Mark- och miljödomstolens dom. 

Vi instämmer även med nämndens grunder och utveckling av talan och vill i sak 

endast tillägga att det givetvis är helt oacceptabelt från fotbollens sida, att barn och 

ungdomars möjlighet till lek- och idrottande, begränsas med hänvisning till en 

rapport, som uttryckligen inte är till för att bedöma denna typ av verksamhet.  

Att alla fotbollsanläggningar ska kunna användas så mycket som möjligt är en 

avgörande fråga, inte bara för Stockholmsfotbollen, utan för fotboll och idrott i hela 

Sverige. Det är därför av yttersta vikt att mark- och miljööverdomstolen, i detta 

prejudicerande ärende, beviljar prövningstillstånd och prövar denna fråga. 

Vi måste se till att alla barn och ungdomar, samt andra, ges möjlighet och 

förutsättningar att spela fotboll! 

 

Med de bästa fotbollshälsningar, 

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND 

                 
Karl-Erik Nilsson  Lars Ekholmer 
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