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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/98

Fritidsnämnden

Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån
idrottens behov
Inkom den 15 juni av Mikael Carlsson, Lina Olsson, Yusie Rundkvist
Chou m.fl
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
Motionären föreslår kommunen att göra en noggrann lokaliseringsanalys utifrån
befolkningsutvecklingen på Sicklaön och speciellt de centrala delarna och utifrån en
sådan analys prioritera idrottens behov av planer och anläggningar på Järlahöjden nära
barn och ungdomar.
Kultur och fritidsenhetens bedömning är att fritidsnämndens antagna aktualiserade
kapacitetsrapport gällande idrottsanläggningar tillsammans med det fortsatta
utvecklingsarbete som görs inom exploateringsprojektet Järlahöjden motsvarar förslaget
i motionen.
Förslagen i motionen
Att göra en noggrann lokaliseringsanalys utifrån befolkningsutvecklingen på Sicklaön
och speciellt de centrala delarna och utifrån en sådan analys prioritera idrottens behov av
planer och anläggningar på Järlahöjden nära barn och ungdomar.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut för planering och genomförande av en ny
stadsbyggnadsstruktur på Järlahöjden den 27 november 2017, § 320. I
inriktningsbeslutet fastställs att alla befintliga idrottsanläggningar ska finnas kvar i
området med undantag för en 11-spelar plan som istället föreslås bli en 7-spelarplan
samt att en ishall flyttas till en annan kommundel. Inriktningsbeslutet kompletterades
senare med ett ordförandeinitiativ i kommunstyrelsen den 27 augusti 2018, § 249, där
det beslutas att pröva möjligheten att inrymma ytterligare en 11-spelarplan.
Fritidsnämnden antog den 12 juni 2019, §53, en aktualiserad kapacitetsrapport gällande
idrottsanläggningar där beslutade och planerade idrottsanläggningar redovisas.
Den 30 mars 2020, §86, beslutade kommunstyrelsen om en genomförandeplan för
stadsutvecklingen på västra Sicklaön grundad på de två tidigare inriktningsbesluten.
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Enhetens utredning och bedömning
Järlahöjden ingår i stadsutvecklingsprojektet Centrala Nacka och rymmer idag två stora
bollhallar varav en med fast läktare och en med en utfällbar läktare, två mindre
gymnastiksalar, ett litet gym, en liten judohall samt en simhall. Vidare finns även en
ishall och en isrink i ett provisoriskt tält samt en skatepark. Dessutom finns en mindre,
modern friidrottsanläggning för skolidrott och två 11-spelarplaner, varav en är ett
fotbollstält som medger spel året runt.
Fritidsnämnden har en antagen aktualiserad kapacitetsrapport gällande
idrottsanläggningar där beslutade och planerade idrottsanläggningar redovisas.12 juni
2019, §53. Rapporten uppdateras löpande för att takta med Nackas befolkningsprognos
och ligger till grund för de förslag på nya idrottsanläggningar som fritidsnämnden
föreslår.
Enligt de gällande inriktningsbesluten och genomförandeplanen kommer alla befintliga
idrottsanläggningar finns kvar i området med undantag för en ishall som föreslås flyttas
till en annan kommundel och en 11-spelarplan som föreslås bli en 7-spelarplan och med
tillägget att pröva möjligheten att inrymma ytterligare en 11-spelarplan, det vill säga
totalt två 11-spelarplaner och en 7-spelarplan. De befintliga idrottsanläggningarna ska
vara i drift tills det finns ersättningsanläggningar.
Dialog med föreningar med verksamhet i ishallarna visade att förslaget att ha två ishallar
på olika platser på Sicklaön är sämre för deras verksamhet än två ishallar på samma
ställe. De två ishallarna på Järlahöjden planeras därför att flyttas till Ektorpsvägen där
den föreslagna detaljplanen medger möjlighet för två ishallar bredvid varandra, en ny
tennishall inrymmande 6 tennisbanor och 3 padelbanor samt parkering.
Kommunen har dragit ner på byggtakten som en anpassning till tunnelbanans förändrade
tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos.
Arbetet med att utveckla hur området kring Järlahöjden ska utformas fortsätter enligt
gällande beslut, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.
Under 2019 och 2020 har kapaciteten gällande idrottsanläggningar på Sicklaön ökat. Två
5-spelarplaner med konstgräs på taket på Rusta-huset har tillkommit och två 5spelarplaner, en med konstgräs och en grusplan har tillgängliggjorts för föreningslivet
måndag till torsdag. Skuru IP har gått från att vara en naturgräsplan till att bli en
konstgräsplan vilket ger planen betydligt fler nyttjandetimmar. Kommunen har även hyrt
in och upplåtit tider för föreningslivet i den provisoriska sporthallen på Kvarnholmen.
En beach-volleybollplan har anlagts i Hästhagen och upplåts till föreningslivet två dagar
i veckan.
Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att fritidsnämndens antagna aktualiserade
kapacitetsrapport gällande idrottsanläggningar med årliga uppdateringar som görs
tillsammans med det pågående arbete som görs inom exploateringsprojektet Järlahöjden
motsvarar förslaget i motionen.
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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 15 juni av Mikael Carlsson, Lina Olsson, Yusie Rundkvist Chou m.fl
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