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Dnr FRN 2019/67

Fritidsnämnden

Politikerinitiativ - Ett funktionellt tält på Järlahöjden
12 mars 2019 av Ella Tegsten med flera (S)
Förslag till beslut
1 Fritidsnämnden avslår förslaget om att utreda ett enklare tält som kan monteras
upp och ner samt förslaget att uppdatera delegationsordningen så att alla ärenden
om tältet ska beslutas av fritidsnämnden.
2 Fritidsnämnden noterar att det redan pågår ett arbete gällande förslaget om en
placering av tältet på en annan geografisk plats i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Förslagen i politikerinitiativet är att utreda möjligheten till ett enklare fotbollstält som
kan monteras upp och ner, att utreda en alternativ placering i kommunen av ett
permanent tält med fläktfunktion samt att uppdatera fritidsnämndens delegationsordning
så att alla ärenden om fotbollstältet beslutas av fritidsnämnden.
Fritidsnämnden beslutade i februari 2020 att det nuvarande fotbollstältet ska stå kvar
uppställt på Nacka IP 1 fram till och med 1 april 2021 §8. Dagens placering är en
tillfällig placering då hela området kring Järlahöjden är ett exploateringsområde där
Nacka stad ska växa fram och det pågår ett arbete med att identifiera en alternativ
placering i kommunen. Fritidsnämnden har tidigare avslagit ett förslag om att ändra
delegationsordningen så att alla beslut om fotbollstältet ska fattas av nämnden.
Kultur- och fritidsenhetens föreslår därför att nämnden avslår förslaget om att utreda ett
enklare tält som kan monteras upp och ner samt förslaget att uppdatera
delegationsordningen så att alla ärenden om tältet ska tas av fritidsnämnden. Vidare
föreslår enheten nämnden att notera att det redan pågår ett arbete gällande förslaget om
en placering av tältet på en annan geografisk plats i kommunen.
Förslagen i politikerinitiativet
Förslagen i politikerinitiativet är 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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Enhetens utredning och bedömning
Fotbollstältet på Järlahöjden är ett avancerat övertryckstält som kräver en gjuten
stödmur, som har dubbla tältdukar samt ett datoriserat styrsystem som reglerar tältets
lufttryck, dörrar och fläktar. Tältets fläktaggregat är anpassat för fjärrvärme, något som
finns på Nacka IP. Tältets funktioner gör det bland annat möjligt att reglera temperaturen
i tältet. Sommaren 2018 var en ovanligt varm sommar, vilket påverkade temperaturen i
tältet. Efter sommaren 2018 har kommunen inte fått in några synpunkter gällande
temperaturen i tältet.
Tältet är fullbelagt under kvällar och helger, då bidragsberättigade fotbollsföreningar i
Nacka tränar. Under dagtid hyr skolor och andra aktörer, exempelvis
elitfotbollsföreningar in sig i tältet.
Det finns andra enklare typer av fotbollstält som går att montera upp och ner med
mindre tidsåtgång än det tält som Nacka har idag. Dessa tält har inte möjlighet att reglera
temperaturen utan håller utomhustemperatur. Dagens energieffektiva tält lönar sig inte
att demontera av energibesparingsskäl, utan skälet är att föreningar vill spela utomhus på
sommaren. Ett enklare tält skulle inte ge samma möjlighet då temperaturen i ett enklare
tält inte går att reglera. En vinter med många minusgrader skulle innebära spel i kyla.
Vidare skulle ett enklare tält med största sannolikhet stå tomt dagtid då intresset från
andra aktörer att spela i ett ouppvärmt tält inte är så stort.
Tältets placering på Nacka IP 1 är en tillfällig placering då hela området kring
Järlahöjden är ett exploateringsområde där Nacka stad ska växa fram. De
idrottsfunktioner som finns på Järlahöjden i dag ska finnas kvar i områdets närhet men
kommer eventuellt att byta placering. Kultur- och fritidsenheten utreder tillsammans
med andra enheter i kommunen frågan om en alternativ placering av fotbollstältet.
Fritidsnämnden har beslutat att tältet ska stå kvar uppställt på Nacka IP 1 till och med 1
april 2021. § 8 FRN 2020/17
Fritidsnämnden beslutar om tältet via exempelvis de av nämnden fastställda riktlinjerna:
Fördelningsprinciper som tillämpas för idrottslokaler och idrottsanläggningar samt
Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för fritidsverksamhet. I
fritidsnämndens delegationsordning finns ingen delegation att fatta beslut om
fotbollstältet ska monteras upp eller ner. Fritidsnämnden har tidigare avslagit ett förslag
om att ändra delegationsordningen så att alla beslut om fotbollstältet ska fattas av
nämnden. § 1, 20 februari 2019.
Kultur- och fritidsenhetens föreslår mot bakgrund av detta att nämnden avslår förslaget
om att utreda ett enklare tält som kan monteras upp och ner samt förslaget att uppdatera
delegationsordningen så att alla ärenden om tältet ska tas av fritidsnämnden. Vidare
föreslår enheten nämnden att notera att det redan pågår ett arbete gällande förslaget om
en placering av tältet på en annan geografisk plats i kommunen.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1. Politikerinitiativ
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