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Dnr FRN 2020/17

Fritidsnämnden

Övertryckstält på Nacka IP
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att fotbollstältet, på Nacka IP 1, ska stå kvar uppställt tills ny
permanent plats beslutas.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade i februari 2020, § 7, att fotbollstältet placerat på Nacka IP 1
skulle stå uppställt tills ny permanent plats beslutades. Ambitionen var att en ny
permanent plats skulle vara beslutad senast 1 april 2021.
Det finns i dagsläget inga lämpliga alternativa platser inom kommunen där tältet kan
placeras och stå uppställt permanent. Alternativa platser har utretts men ingen av dessa
har bedömts som lämpliga. Möjliga framtida placeringar där tältet kan stå uppställt
permanent fortsätter att utredas. Kultur- och fritidsenhetens bedömning är därför att
tältet bör stå kvar uppställt på Nacka IP till dess att det finns en ny plats där tältet kan stå
uppställt permanent.
Ärendet
Fritidsnämnden beslutade i februari 2020, § 7, att fotbollstältet placerat på Nacka IP 1
skulle stå uppställt tills ny permanent plats beslutades. Ambitionen var att en ny
permanent plats skulle vara beslutad senast 1 april 2021.
2016 beviljade kommunfullmäktige fritidsnämnden pengar för att uppföra ett tält över
någon av kommunens fotbollsplaner. Hösten 2017 uppfördes ett fotbollstält över Nacka
IP 1. Avsikten var att tältet skulle vara uppställt under vinterhalvåret och tas ned på
våren. I samband med att frågan om att ta ned tältet framkom det att tiden för upp- och
nedmontering beräknas ta två-tre veckor på våren och två-tre veckor på hösten. Det
innebär att fotbollsplanen inte kan användas av skolor och föreningsliv medan
uppsättning och nedtagning pågår. Mot bakgrund härav fick tältet stå kvar året runt.
Detta har sedan dess diskuterats i omgångar med föreningslivet, senast inför beslutet i
februari 2020. I diskussionerna har en klar majoritet av kommunens aktiva föreningar
velat att tältet ska stå kvar året runt.
Enhetens utredning
Det finns i dagsläget inga lämpliga alternativa platser inom kommunen där tältet kan
placeras och stå uppställt permanent. Alternativa platser har utretts men ingen av dessa
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bedöms lämpliga. Möjliga framtida placeringar där tältet kan stå uppställt permanent
fortsätter att utredas. Kultur- och fritidsenhetens bedömning är därför att tältet bör stå
kvar uppställt på Nacka IP till dess att det finns en ny plats där tältet kan stå uppställt
permanent.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär att fritidsnämnden likt föregående år fortsätter att ha
driftskostnader för tältet året runt, vilket ryms inom fritidsnämndens beslutade budget.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut ger barn och unga fortsatt möjlighet att träna fotboll året runt.
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