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Fritidsnämnden
2022-03-11
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Dnr: FRN 2022/25

Avtal karting
Regional samverkan
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att Nacka kommun ska ingå i det regionala samarbetet
”Regional kartingbana” utifrån förutsättningarna i avtal för regional karting 2022 – 2025
(tjänsteskrivelsens bilaga 1).

Sammanfattning
Nacka kommun har under åren 2019 – 2021 ingått i ett regionalt samarbete kring en
kartingbana i Järfalla kommun. Samverkan genom detta kommunövergripande avtal
föreslås förlängas från 2022 till och med 2025.
Järfälla Motorklubb driver en kartingbana i Stäket, i Järfälla kommun.
Sedan 2019 är markarrendet 1,2 mkr, varav 750 tkr är kommunernas andel genom det
regionala samarbetet.
För närvarande är 12 kommuner anslutna. Dessa delar på kostnaden baserat på andel
åkare från respektive kommun. Nacka kommuns andel 2022 beräknas bli 45 455 kronor.
Antalet åkare från Nacka kommun är 6 och totalt gjorde de 89 åk tillsammans under
2021, det blir en kostnad på 7 575 kr per åkare eller 510 kr per åk.

Ärendet
Karting är en bilsport som körs på en asfaltbana, med en liten, snabb och specialbyggd
bil. Biltypen som används inom karting kallas kart. I folkmun är bilarna även kända som
gokart, men detta syftar främst till de kartar som hyrs ut till privatpersoner vid
kartinganläggningar.
Nacka kommun har, tillsammans med andra kommuner, under åren 2019 – 2021 ingått i
ett regionalt samarbete kring en kartingbana i Järfalla kommun. Samverkan genom detta
kommunövergripande avtal föreslås fortsätta från 2022 till och med 2025.
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Järfälla Motorklubb driver en kartingbana i Stäket, i Järfälla kommun. Sedan 2019 är
markarrendet 1,2 mkr, varav 750 tkr är kommunernas andel genom det regionala
samarbetet.
För närvarande är 12 kommuner anslutna. Dessa delar på kostnaden baserat på andel
åkare från respektive kommun. Nacka kommuns andel 2022 beräknas bli 45 455 kronor.
Antalet åkare från Nacka kommun är 6 och totalt gjorde de 89 åk tillsammans under
2021, det blir en kostnad på 7 575 kr per åkare eller 510 kr per åk.

Ekonomiska konsekvenser
Den beräknade kostnaden för Nacka kommun, 45 455 kronor, ryms inom
fritidsnämndens beslutade budget.

Konsekvenser för barn
Kultur- och fritidsenheten bedömer att beslutet kommer att leda till positiva
konsekvenser för de barn i Nacka kommun som vill prova på eller är aktiva inom karting.

Bilagor
1. Avtal regional kartingbana Järfälla
2. Översikt antal åkare, antal åk och kostnadsfördelning mellan kommuner.
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