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Dnr FRN 2020/91

Fritidsnämnden

Motion - Idrottssatsningar Sicklavallen
Inkom den 18 maj av Ella Tegsten, Khashayar Farmanbar och Helena
Westerling (s)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår att Nacka kommun ska utreda möjligheterna att i Sickla tillskapa
en 11-spelarplan, två idrottshallar av handbollsmått samt möjlighet att förlägga en 7spelarplan på taket.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet kring området Sickla skolområde för att det
ska samordnas med stadsbyggnadsprojeket Sydvästra Plania. Detta för att klargöra hur
tillgången till idrottsanläggningar på västra Sicklaön kommer att se ut samt med ett
tilläggsuppdrag om att redovisa konsekvenserna av att tillskapa ytterligare en
fotbollsplan i området.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer därför att det pågår ett arbete som uppfyller
intentionen i motionen.
Förslagen i motionen
Motionärerna föreslår att Nacka kommun ska utreda möjligheterna att i Sickla tillskapa
en 11-spelarplan, två idrottshallar av handbollsmått samt möjlighet att förlägga en 7spelarplan på taket.
Tidigare beslut
Området Sydvästra Plania är ett stadsbyggnadsprojekt under utveckling. I området finns
idag bland annat en skola F-6, en tillfällig förskolepaviljong, en gymnastikhall och en
bollplan för spel 7mot7. En startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt och
detaljplan för området är antagen. KFKS 2015/372. En plan- och volymstudie har tagits
fram, som detaljplaneförslaget ska baseras på. I volymstudien föreslås bebyggelse
bestående av fyra bostadskvarter och en ny skola med en delvis nedgrävd gymnastikhall
med bollplan på taket.
I samband med framtagandet av systemhandlingar för området Sickla skolområde
återemitterade Kommunstyrelsen ärendet med följande motivering:
Parallellt med projekteringen för en ny skola pågår ett detaljplanearbete för skolan,
idrottsanläggningar och nya bostadskvarter. Ett förslag till detaljplan väntas ställas ut för
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granskning Q3 2019. Ärendena behöver samordnas. I det vidare arbetet behöver man
klargöra storleken på nya skolan och när den behövs och säkerställa god utemiljö för
eleverna. Även tillgång till idrottsanläggningar på västra Sicklaön behöver klargöras,
bland annat bör man redovisa konsekvenserna av om ytterligare en fotbollsplan
tillskapas vid Sickla skola alternativt i den kommande Kyrkviksparken eller på annan
central plats. KFKS 2015/670-052
I den detaljplan för hela området som nu arbetas fram undersöks även möjligheten att få
till ytterligare en bollplan i området. Det innebär ett tillägg till den redan beslutade
volymen i Startpromorian.
Fritidsnämnden antog den 12 juni 2019, §53, en revidering av den kapacitetsrapport som
beskriver vilka satsningar på olika idrottsanläggningar som är beslutade samt planerade i
Nacka under de kommande åren. Rapporten uppdateras årligen för att takta med Nackas
befolkningsprognos och ligger till grund för de förslag på nya idrottsanläggningar som
fritidsnämnden föreslår.
Enhetens utredning och bedömning
I samband med framtagandet av systemhandlingar för området Sickla skolområde
återemitterade Kommunstyrelsen ärendet och Kultur och fritidsenheten noterar att det nu
pågår ett arbete med att klargöra hur tillgången till idrottsanläggningar på västra
Sicklaön kommer att se ut i framtiden och med ett tilläggsuppdrag om att redovisa
konsekvenserna av att tillskapa ytterligare en fotbollsplan i området.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn och unga.
Handlingar i ärendet
Motion den 18 maj av Ella Tegsten, Khashayar Farmanbar och Helena Westerling (s)
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