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Dnr FRN 2020/88

Fritidsnämnden

Politikerinitiativ om 11-spelaplan på Sicklavallen
Politikerinitiativ den 27 maj 2020 av Bo Ståldal, (NL)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar redovisningen och förklarar politikerinitiativet färdigbehandlat.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden noterar att ett inriktningsbeslut kring utveckling av det aktuella området
i Sickla Plania fattades i kommunstyrelsen den 21 december 2020. Beslutet beskriver två
7-spelarplaner för fotboll, upprustning av Sickla skola, samt nya lokaler för förskolan
Växthuset, bibehållen gymnastikhall samt nya bostäder. Beslutet innebär en utökad yta
för fotboll med ytterligare en 7-spelarplan i det aktuella området. För att möta en
växande befolkning på Sicklaön och ökad kapacitet för fotbollsplaner har beslut tagits att
arrendera mark av Ersta Fideikommiss och anlägga två 11-spelarplaner i Källtorp. Dessa
ska vara klara inför säsongen 2022. Inför säsongen 2021 kommer en 7-spelarplan med
konstgräs vara klar på Gamla Allén, Saltsjö Duvnäs.
Förslagen i politikerinitiativet
Politikerinitiativet visar på behov av utökade ytor för bollspel i Sickla Plania (vid Sickla
skola) då Nacka växer. Politikerinitiativet föreslår att en 11-spelarplan ska ersätta
Sicklavallen, en 7-spelarplan med konstgräs. Idrottsföreningar poängterar vikten av
utökade bollspelarplaner i Sickla Plania. I initiativet nämns halverad byggtakt i
kommunen som en anledning till att ge plats åt idrottsanläggningar och att den aktuella
tomställda ytan efter KKV-huset ses som en lämplig plats för en 11-spelarplan.
Politikerinitiativet innebär:
 Att fritidsnämnden snarast tar ställning för förslag om att använda KKV-marken
till att återigen anlägga en 11-spelarplan på Sicklavallen samt att driva frågan
vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Enhetens utredning och bedömning
I politikerinitiativet refereras till en tomställd yta vid Planiavägen 28 (efter före detta
KKV-huset). Politikerinitiativet avser att verka för att ytan används för att bygga ut
Sicklavallen till en 11-spelarplan.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 att återremittera framtagandet av
systemhandlingar för Sickla skolområde (§207 KFKS 2015/670 - 052). Bland annat
skulle konsekvenser klarläggas om ytterligare en fotbollsplan tillskapas.
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Den 20 december 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning för området
Sydvästra Plania, vid Sickla skola. Beslutet beskriver två 7-spelarplaner för fotboll,
upprustning av Sickla skola, samt nya lokaler för förskolan Växthuset, bibehållen
gymnastikhall samt nya bostäder. Målsättningen är att skapa en trivsam stadsdel i Sickla
med varierande stadsmiljö, idrottsmöjligheter och en större skola med kapacitet för fler
elever. I tidigare inriktning fanns endast en 7-spelarplan inberäknad. Ökningen med
ytterligare en 7-spelarplan ser enheten som mycket positiv.
Utredningsarbetet kring planeringen av det aktuella området är nu återupptaget och
uppdraget är att planera för två 7-spelarplaner.
Kultur- och fritidsenheten arbetar med utveckling av bollspelarplaner i hela Nacka. Allt
för att kunna möta Nackas växande befolkning. Ett avtal har under sommaren 2020
slutits med Ersta Fideikommiss att arrendera mark vid Källtorp, Älta för att anlägga två
11-spelarplaner, enkla omklädningsrum och parkeringsytor. Byggstart är planerad till
våren 2021 och förväntas vara färdiga inför fotbollssäsongen 2022. Andra pågående
projekt för att kunna addera fler bollspelarplaner på olika platser i Nacka är bland annat
upprustning av en 7-spelarplan vid Gamla Allén, Saltsjö Duvnäs. Den kommer att stå
klar inför säsongen 2021.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär i dagsläget inga kostnader för fritidsnämnden men utökad hyra och
driftkostnader kommer att adderas i framtida budgetarbete.
Konsekvenser för barn
Men ökad inflyttning på västra Sicklaön finns behov av utökad yta för bollspel.
Ytterligare en 7-spelarplan i Sickla Plania kommer att addera utökad kapacitet på längre
sikt. På kort sikt kommer en 7-spelarplan vid Gamla Allén (2021) och två 11spelarplaner i Källtorp (2022) att tillgodose det ökade behovet av bollspelarplaner. Detta
kommer att ge förutsättningar för fotbollsintresserade barn att utöva sitt fritidsintresse
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