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Mål och budget 2022–2024
I takt med att kommunen växer behöver även utbudet av idrottsanläggningar utvecklas. I
kommunfullmäktiges beslutade mål och budget finns en inriktning för hur utbudet ska planeras.













Det ska finnas välskötta och lättillgängliga fritidsanläggningar i Nacka.
Anläggningar och lokaler för idrott och fritid ska i möjligaste mån både finnas nära bostaden
och i anslutning till skolor.
Ett effektivt nyttjade av hela kommunens anläggningar är en förutsättning för en levande
fritids- och idrottsverksamhet
Fritidsutbudet ska vara brett och varierat och stimulera till ökad fysisk aktivitet och god hälsa.
Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar ska prioriteras.
Lokala sportcentrum ger barn och unga möjlighet att idrotta i sitt närområde. När flera
aktiviteter pågår samtidigt i angränsande anläggningar skapas mötesplatser dom stimulerar till
gemenskap och lärande
Vid ny- och ombyggnation ska kommunala verksamheter och föreningslivet samverka och
beakta allas kunskaper erfarenheter och förslag
Kommunen ska verka för ett brett deltagande, ökad tillgänglighet och jämställdhet.
Befintliga och nya anläggningar måste utvecklas och utrustas så att de kan nyttjas så flexibelt,
resurseffektivt och klimatsmart som möjligt och möta olika verksamheters behov.
Genom att planera anläggningar nära varandra får man flera synergieffekter som samordning
av skötsel och drift.
När Nacka växer är det en utmaning att möta de ökade behov som utvecklingen medför. Att
säkerställa tillgången till anläggningar och ytor för fritidsaktiviteter är fortsatt prioriterat.

Mål och budget 2022-2024 (nacka.se)

7.2. Hållbar framtid i Nacka – Översiktsplan för Nacka kommun
I kommunfullmäktiges Översiktsplan finns idrottsanläggningar omnämnda i flera sammanhang.
Under rubriken Ett hållbart Nacka är följande mål formulerade:





Förändringar i den byggda miljön bör innebära förbättringar: estetiskt, funktionellt och socialt
samt leda till mer hälsosamma och trygga miljöer.
Nya bostäder och arbetsplatser av större omfattning samt skolor, förskolor och
idrottsanläggningar ska ha god kollektivtrafikförsörjning.
De samlade kulturvärdena ska bevaras, förvaltas och utvecklas.
Energianvändningen och utsläppen av växthusgaser i bebyggelsesektorn ska minskas i
enlighet med målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS).

Under rubriken Folkhälsan i fokus/Tillgång till ett rikt och varierat utbud av idrotts- och
fritidsaktiviteter framgår bland annat att







det behövs platser, anläggningar och lokaler av olika slag som erbjuder ett brett och varierat
utbud av möjligheter till idrott, rekreation, kreativt skapande, möten och socialt umgänge på
fritiden.
viktiga utmaningar är hur befintliga anläggningar och idrottsplatser kan vidareutvecklas,
effektiviseras samt förbättras och integreras i takt med att kommunen växer och får en mer
stadslik eller tätortspräglad karaktär.
fritidsutbudet är lättillgängligt. Några viktiga faktorer som påverkar upplevelsen av detta är
avstånd mellan fritidsanläggningar, hemmet och skolan samt välutvecklade allmänna
kommunikationer.

Under rubriken Idrott och fritid uttrycks att:












centrumnära anläggningar med möjlighet till synergieffekter och närhet till kollektivtrafik bör
prioriteras
cirka 10 000 invånare genererar en större fritidsgård/verksamhetsplats, idrottsanläggning,
fotbollsplan med mera. Behovet är större i mer tätbebyggda och socioekonomiskt svaga
områden
behoven för befintlig fritids- och idrottsverksamhet, till exempel ökad användning av
befintliga anläggningar, ska belysas vid planläggning. Verksamheter och idrottsområden bör
inte bara bevaras, utan även utvecklas
de fysiska förutsättningarna för ett bra utbud av fritids- och idrottsverksamhet bör tillgodoses
vid ny exploatering och förtätning genom att tillräckligt med mark avsätts för anläggningar
och övriga verksamheter. Närhet till kollektivtrafik är viktigt
vid planläggning ska möjligheten till förbättringar i den befintliga strukturen och ökad
integrering av idrotts- och fritidsverksamhet studeras
behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym och näridrottsplatser samt
motionsspår bör tillgodoses. Allas behov och intressen ska beaktas oavsett ålder, kön,
bakgrund och rörelseförmåga
den öppna fritidsverksamheten, som fritidsgårdar och ungdomskaféer, är angelägen och bör
utvecklas.

https://www.nacka.se/49ec60/globalassets/kommun-politik/dokument/programplaner/oversiktsplanfor-nacka-kommun-laguplost.pdf

7.3. Fritidsstrategi
Fritidsstrategin pekar ut fyra strategiska inriktningar som kommunen som helhet ska samverka
kring på ett övergripande och utvecklingsinriktat sätt. Perspektivet är långsiktigt och siktar mot
2030.
1. Attraktivt – för ett idrotts- och fritidsutbud som är attraktivt för Nackabor och besökare samt
med en mångfald av aktiviteter.
2. Tillgängligt – för ett idrotts- och fritidsutbud som ska vara tillgängligt för alla, både
geografiskt i hela kommunen och där hänsyn tas till människors olika förutsättningar.

3. Delaktighet – för ett idrotts- och fritidsutbud som nackaborna och olika aktörer har möjlighet
att vara delaktiga i att utveckla. Med barn och unga i fokus, för goda uppväxtvillkor och med
möjligheter till personlig utveckling för alla.
4. Hållbarhet – för ett idrotts- och fritidsutbud som bidrar till ett hållbart Nacka.
https://www.nacka.se/49d004/globalassets/upplevagora/dokument/medarbetarinfo/2015_fritidsstrategi.pdf

