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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/90

Fritidsnämnden

Motion - Nacka Idrottscampus
Inkom den 14 maj av Ella Tegsten, Kashayar Farmanbar och Helena
Westerling (S)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen samt noterar att det pågår ett fortsatt
planeringsarbete inom exploateringsprojektet Järlahöjden.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår kommunen att utreda möjligheterna för att planerna för
Järlahöjden inkluderar 2 ishallar som kan placeras bredvid varandra, 50 metersbassäng,
idrottshall samt tre 11-spelarplaner. Enligt de gällande inriktningsbesluten och
genomförandeplanen för området kommer alla befintliga idrottsanläggningar finnas 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 7spelarplan. De befintliga idrottsanläggningarna ska vara i drift tills det finns
ersättningsanläggningar. Dialog med föreningslivet har visat att deras verksamhet är i
behov av att ishallarna ligger bredvid varandra varför alternativa platser för två ishallar
intill varandra nu undersöks. Fler kapacitetshöjande åtgärder på Sicklaön har genomförts
och fler planeras i kommunen som helhet, bland annat ytterligare två 11-spelarplaner i
Källtorp samt en ny simhall i Myrsjö.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige, utifrån sin antagna kapacitetrapport samt
gällande inriktningsbeslut för området, att avslå förslagen i motionen samt att
kommunfullmäktige noterar att det pågår ett fortsatt planeringsarbete inom
exploateringsprojektet Järlahöjden.
Förslagen i motionen
Motionärerna föreslår kommunen att utreda möjligheterna för att planerna för
Järlahöjden inkluderar 2 ishallar som kan placeras bredvid varandra, 50 metersbassäng,
idrottshall samt tre 11-spelarplaner.
Ärendet
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut för planering och genomförande av en ny
stadsbyggnadsstruktur på Järlahöjden den 27 november 2017, § 320. I
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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 beslutades 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 i kommunen
redovisas. Rapporten uppdateras löpande för att takta med kommunens
befolkningsprognos och ligger till grund för de förslag på nya idrottsanläggningar som
fritidsnämnden föreslår.
Den 30 mars 2020, §86, beslutade kommunstyrelsen om en genomförandeplan för
stadsutvecklingen på västra Sicklaön grundad på de två tidigare inriktningsbesluten.
Enhetens utredning och bedömning
Järlahöjden ingår i stadsutvecklingsprojektet Centrala Nacka och rymmer idag två stora
sport/bollhallar varav en med fast läktare och en med en utfällbar läktare, två mindre
gymnastiksalar, ett litet gym, en liten judohall samt en simhall med en 25-meters
bassäng samt en träningsbassäng. 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 i ett fotbollstält
som medger spel året runt.
Enligt de gällande inriktningsbesluten och genomförandeplanen för området 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 7spelarplan och med tillägget att pröva möjligheten att inrymma ytterligare en 11spelarplan, det vill säga totalt två 11-spelarplaner och en 7-spelarplan. De befintliga
idrottsanläggningarna ska vara i drift tills det finns ersättningsanläggningar.
Det pågår ett fortlöpande arbete för att säkra goda förutsättningar för idrottsutövande i
Nacka i takt med befolkningsutvecklingen. Därför görs kontinuerliga investeringar och
satsningar på idrott, dels genom upprustning och kapacitetsökning av befintliga
anläggningar, dels genom nybyggda anläggningar. 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 5-spelarplaner, en med konstgräs och en med
grus 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. Utöver det pågår även
planering för att kunna anlägga två elvaspelarplaner genom inhyrt arrende i Källtorp,
cirka 3 kilometer från Sickla. Något som ökar kapaciteten av fotbollsplaner i kommunen.
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
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ställe. Därför utreds nu huruvida de två ishallarna på Järlahöjden istället kan 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.
En simhall i Myrsjö i Boo planeras och kommer när den står klar innebära att
kommunen har en utökad kapacitet och tre simhallar i olika kommundelar. Inga av dessa
simhallar föreslås ha 50-meters bassäng.
Att området ska innehålla en idrottshall vill motionärerna ska utredas. Det innebär en
minskad kapacitet utifrån de gällande inriktningsbesluten och genomförandeplan.
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.
Kultur- och fritidsenhetens bedömning är att fritidsnämndens antagna aktualiserade
kapacitetsrapport gällande idrottsanläggningar med de årliga uppdateringar som görs
samt det fattade inriktningsbesluten tillsammans med det fortsatta planeringsarbete som
görs inom exploateringsprojektet Järlahöjden är tillräckliga och att ytterligare
utredningar inte är nödvändiga.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut innebär inga konsekvenser för barn och unga då möjligheterna till att
ta del av ett brett utbud av idrottsanläggningar kommer att finnas kvar på Järlahöjden
med omnejd.
Handlingar i ärendet
Motion den 14 maj av Ella Tegsten, Kashayar Farmanbar och Helena Westerling (S).

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Anna Kristiansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

