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Inriktningsbeslut ersättning isytor Järlahöjden
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att i samråd med stadsutvecklingsprocessen för Centrala Nacka
verka för att tillskapa nya ishallar som ersättning för befintliga isytor på Järlahöjden i
enlighet med bilaga.

Sammanfattning
I stadsutvecklingsprocessen för Centrala Nacka ingår en omfattande omvandling av
Järlahöjden med tillkommande bebyggelse för såväl bostäder och verksamhetslokaler
som lokaler för fritids- och kulturverksamhet. I samband med detta kommer befintlig
ishall och istält inom området att rivas för att bereda plats för annan bebyggelse, och nya
ishallar behöver tillskapas för att bibehålla ishallskapaciteten i centrala Nacka.
De befintliga isytorna på Järlahöjden består av en före detta utomhusrink med ett
permanent tält och en ishall med en publikkapacitet om cirka 400 personer. De
verksamheter som idag primärt bedrivs är ishockey, konståkning, parahockey och
allmänhetens åkning. De olika verksamheterna har i stor utsträckning likvärdiga behov
och förväntningar för vad som ska finnas i en ishall men i vissa fall skiljer de sig åt.
Vid föreningsdialog med representanter för Nacka Hockeyklubb, Nacka
Handikappidrottsförening och Boo Sportklubb Konståkning framkom att det är viktigt
att de nya ishallarna lokaliseras på Sicklaön, med bra kollektivtrafikförbindelser och med
god tillgång till parkeringsplatser. Det är också positivt om anläggningar för flera idrotter
finns nära varandra till exempel som det är i dagsläget på Järlahöjden.
Beträffande utformning av anläggningen med kringytor i övrigt hänvisas till
tjänsteskrivelsens bilaga.

Ärendet
I stadsutvecklingsprocessen för Centrala Nacka ingår en omfattande omvandling av
Järlahöjden med tillkommande bebyggelse för såväl bostäder och verksamhetslokaler
som lokaler för fritids- och kulturverksamhet. I samband med detta kommer befintlig
ishall och ishallstältet inom området att rivas för att bereda plats för annan bebyggelse,
och nya ishallar behöver tillskapas för att bibehålla ishallskapaciteten i centrala Nacka.
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De befintliga isytorna på Järlahöjden består av en före detta utomhusrink med ett
permanent tält och en ishall med en publikkapacitet om cirka 400 personer. De
verksamheter som idag primärt bedrivs är ishockey, konståkning, parahockey och
allmänhetens åkning. De olika verksamheterna har i stor utsträckning likvärdiga behov
och förväntningar för vad som ska finnas i en ishall men i vissa fall skiljer de sig åt.
Vid föreningsdialog med representanter för Nacka Hockeyklubb, Nacka
Handikappidrottsförening och Boo Sportklubb Konståkning framkom att det är viktigt
att de nya ishallarna lokaliseras på Sicklaön, med bra kollektivtrafikförbindelser och med
god tillgång till parkeringsplatser. Det är också positivt om anläggningar för flera idrotter
finns nära varandra till exempel som det är i dagsläget på Järlahöjden.
Beträffande utformning av anläggningen med kringytor i övrigt hänvisas till
tjänsteskrivelsens bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
Det är i dagsläget svårt att bedöma framtida hyreskostnader då de är starkt beroende av
ishallarnas kommande placering och utformning, men i nämndens långtidsbudget 2021 –
2040 är internhyresökningen när de nya ishallarna kommer i drift översiktligt bedömd till
cirka 11 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn
Planering av framtida idrottsanläggningar i centrala Nacka tar hänsyn till barn och
ungdomars behov av idrottsaktiviteter, vilket överensstämmer med FN:s deklaration om
barns rättigheter. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för kommunens
fritidsverksamhet. Därför utgår utredningen i huvudsak från barn och ungdomars
perspektiv. Förslag till utformning, samnyttjande och lokalisering utgår från
jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsprinciper som har barn och ungdomar i fokus.
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