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Ett funktionellt fotbollstält på järlahöjden
Ett toppmodernt tält fördes upp över en 11 manna spelarplan på Järlahöjden hösten 2017
för att möjliggöra för fotbollen i Nacka att träna under vintertid. Tältet skulle sedan tas ner
under sommaren för att föras upp nästkommande vinter. Istället blev tältet kvar under
sommaren 2018 och många verksamheter vittnade om att det inte gick att bedriva träning in
tältet under sommartid. Detta på grund av att temperaturen i tältet steg gjorde det
ohälsosamt att utöva aktivitet där och föreningar gick även med förlust på grund av att deras
intäkter till fiket i närheten försvann. Nämnden har varit tvungen att kompensera detta.
Socialdemokraterna drev att tältet skulle tas ned under sommaren och fick vetskap om att
det toppmoderna tältet har en omkostnad på 1 miljon att ta ned samt ingen tänkt
förvaringsplats.
Nämnden har blev senaste sammanträdet muntligt informerade om att tjänstemännen tagit
beslut på delegation den 20/2-2019. Tältets omkostnader och funktion behöver mer politisk
styrning för att kunna säkra att kommunens ytor används till sin maximala yta och bör därför
återgå till nämndens dagordning att fatta beslut om. Ledamöter och förtroendevalda
riskerar att bli oförstående och brister i sitt ansvar när för mycket delegeras till tjänstemän.
Bakgrunden till tältet låg i att fotbollstältet var enbart tänkt att temporärt vara installerat
över vinterhalvåret och tas ner under sommaren men har nu närmast blivit en permanent
funktion på järlahöjden.
Socialdemokraterna har lagt förslag på att installera en fläkt för att kyla utrymmet som skulle
Men enligt uppgift så är det inte möjligt i det nuvarande tältets konstruktion.
Idrottens ytor har ett högt tryck i centrala nacka och en annan form av tält eller annan
geografisk placering eller alternativ plan för fotbollen vore kanske önskvärd för Nacka.
Därför föreslår vi att
-

Enheten utreder om möjligheterna till ett enklare tält där funktionen att ta upp och
ner tältet inför sommaren fungerar.

-

Ett permanent tält på en annan geografisk 11 mannaplan i Nacka med fläktfunktion
om tältet ska stå kvar över sommarhalvåret.

-

Uppdatera delegationsordningen att ärenden kring fotbollstältet tas av
Fritidsnämndens ledamöter och inte av kommunens tjänstemän.
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