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Motion ti l l  Socialdemokraterna I Nackas årsmöte 2022 

Brist på anläggningar för motion och 
idrott i Saltsjö-Boo 
Under 2021 firade Nacka kommun att var är 50 år sedan Nacka bildades. Detta innebar 
också att Nacka – inklusive Saltsjö-Boo – under lika lång tid styrts av en moderatledd 
majoritet. Detta ensidiga styre under fem decennier har skapat en rad brister i viktiga 
samhällsfunktioner i flera lokala delar av Nacka. För Saltsjö-Boo innebär det bl a en allt mer 
växande brist på kommunala anläggningar för - idrott och motion, i synnerhet för barn och 
ungdomar i åldrarna 7 – 20 år.  

Vid tiden då den fristående och socialdemokratiskt styrda kommunen Boo, mot invånarnas 
vilja slogs samman med Nacka och Saltsjöbaden, fanns det c:a 12 000 invånare i Boo. Vid 
sammanslagningen fanns redan färdigställda fotbollsplaner vid Sågtorp och i Orminge. 
Anläggningarna Björknäs IP och Boo-vallen var färdigbyggda, liksom mindre anläggningar i 
anslutning till bostadsområden. Idag bor c:a 35 000 personer i Saltsjö-Boo varav c:a 8 000 är 
mellan 7 och 20 år – fler än i någon annan kommundel i Nacka. En rättvis tillgång i 
förhållande till medborgarnas behov och i relation till det lokala befolkningsunderlaget till 
idrotts- och motionsanläggningar i närområdet, inte minst 7 – 20-åringar, måste ses som en 
rättvis och väsentlig del av främjandet av folkhälsa i hela kommunen.  

Sedan kommunsammanslagningen för 50 år sedan har tillgängligheten till motions- och 
idrottsanläggningar, trots den snabbt växande befolkningen, försämrats i Saltsjö-Boo. För att 
i någon mån utjämna den skeva tillgången till anläggningar för motion och idrott i den egna 
kommundelen har Boo socialdemokratiska förening i decennier krävt en simhall i Orminge 
Centrum. Därav har det blivit intet. I och med att Nacka kommunstyrelse 2015 lade fast 
Planprogrammet för omdaningen av Orminge, står det klart att en simanläggning avses att 
anläggas i anslutning till Myrsjöns sportanläggning. När denna anläggning kommer till stånd 
är i dagsläget oklarare. än någonsin.

I och med 50-årsdagen marknadsför Nacka kommun på sin hemsida alla de investeringar 
man avser att genomföra fram till 2035. 2 miljarder kommer att investeras de närmaste 15 
åren. I tidningen Veckans idrott publicerades 2019-12-08 en artikel som lika gärna kunde ha 
varit en betald annons. Tidningen skriver bl a ”Idrottssverige skriker efter anläggningar av 
alla slag. Det går trögt på de flesta håll. Men det finns en kommun som gör något åt 
behoven: Nacka kommun, 8 kilometer utanför Stockholms centrum. Fram till 2035 kommer 
kommunen att satsa 2 miljarder kronor på olika anläggningar.” Synar man dessa lovord 
närmare växer en bild av snedfördelning inom kommunen hur dessa  2 miljarder avses att 
investeras. 

Av de 36 investeringsobjekt som beskrivs på Nacka kommuns hemsida, berör endast 8 
Saltsjö-Boo: 
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• Porsmossen  En ny 11-spelarplan med konstgräs på (planerad, förslag till 
investeringsbeslut i KSSU läggs fram hösten 2019 , har inte gjorts, vår anmärkning).
Porsmosseprojektet förefaller ha lagts i en obestämd malpåse till förmån för ett 
projekt på kyrkans mark vid Ramsmora om vilket Boo Natur- och Miljövänner skriver:
"Konsekvenserna, om förslaget blir verklighet, skulle bli ett oåterkalleligt ödeläggande 
av såväl kultur- och naturvärden som rekreativa värden. En sportanläggning är en 
klart olämplig markanvändning av kulturmarkerna i Ramsmora, förslaget strider emot 
såväl Miljöbalken som Plan- och bygglagen."

• Boo gårds sporthall (beslutad, prognos 2022) (sannolikt anpassad för skolans 
bruk, med fulla mått för bollsporter men utan läktare (vår anmärkning)

• Tollare, Hedenströms väg, 5-spelarplan, Boo, grus

• Lilla Björknäsvägen, 5-spelarplan, Boo, grus

• Myrsjö simhall (beslutad, prognos 2025 framflyttat från 2023 – finns ej med i 
Alliansens investeringsbudget 2021-23, vår anmärkning)

• Myrsjö sportcentrum (planerad prognos 2027, pågått sedan 2017) "I planen står att 
en multihall kan växa fram med olika idrotter över tid. Det är svårt att utläsa vilka 
idrotter som ska inrymmas 1 denna multihall. Det är av yttersta vikt att möta det 
behov som finns redan idag (protokollsanteckning fullmäktige 2020-05-18)."

• För Myrsjö sporthall B anges åtgärder som renovering och förbättring, men är 
fortfarande endast föremål för utredning samt

• Nytt ridhus i Velamsund

Nacka kommuns kapacitetsutredning för idrottsanläggningar 

År 2016 antog fritidsnämnden ”Kapacitetsutredning Fritid - behov av ytor och anläggningar för 
idrott och fritid 2017–2030” (FRN 2016/102). Fritidsnämnden fick uppdraget av 
Kommunfullmäktige. 2019 aktualiserades Kapacitetsutredningen genom tillsättning av utredning 
ledd av tjänstemän och utan politikers medverkan. Mot detta förfarande har Nacka (s) rest 
invändningar. Kapacitetsutredningen skall bl a fastställa konsekvenserna av de planerade 
investeringarna i ökad kapacitet av idrotts- och motionsanläggningar:

”Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för kommunens fritidsverksamhet. Därför utgår 
utredningen i huvudsak från barn och ungdomars perspektiv. I fortsatt planering av 
idrottsanläggningar skall förslag till utformning, samnyttjande och lokalisering utgå från 
jämställdhetsperspektiv och krav på tillgänglighet som har barn och ungdomar i fokus.” (sid 3 
Tjänsteskrivelse FRN 2019/50, 2019-05-10) 

Nacka kommuns förmåga att leva upp till medborgarnas rättmätiga krav på att 
anläggningar för motion och idrott kommer till stånd enligt utförda utredningar och beslut 
exemplifieras ex vis av kommunens agerande i frågan om ridhus i Velamsund: 
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I Nacka Värmdö Posten 2011-12-13 gick det att läsa rubriken  ”Ridhus stoppat igen när 
Nacka måste spara”. Ur artikeln: Ridskolechefen …… har full förståelse för att man i en 
ekonomisk kris måste göra besparingar. Men diskussionen om att ridverksamheten i Nacka 
ska utvecklas har pågått sedan 2002, och det har inte varit kris hela tiden. Inga pengar har 
avsatts i budget, och allt har varit rörigt och ostrukturerat. Projektet har kostat miljoner, utan 
att något vettigt byggts. Det har varit enormt många konsulter här, och man påbörjade ett 
bygge som plötsligt avslutades. Jag är ganska chockad över kommunens hantering, säger 
hon … Det är en halvmeter djup leråker där vi inte kan ha några hästar och en grusplan som 
inte går att rida på. Utevolten har plattats till och täckts med grus, så att den är olämplig för 
hästar, säger hon.” Eländet i Velamsund har alltså begravts i olika utredningar sedan 2002. 

Sammanfattning 

Det konkreta utfallet av investeringar i Nacka 2021-2023 som fastställts i kommunens budget 
för Saltsjö-Boo har redovisats ovan. Av dessa kommer hundratals miljoner att bl a satsas på 
ett starkt kritiserat bygge av simhall i Saltsjöbaden. Denna – och andra investeringar – 
motsvarar inte en rättvis fördelning av anläggningar för motion och idrott med principen att 
befolkningsunderlag, medborgarnytta och närhetsprincipen skall råda vid placering av 
anläggningar för motion och idrott. I synnerhet för åldersgruppen 7 – 20 år. De prognoser för 
befolkningsutveckling som Kapacitetsutredningen grundar sina överväganden på finns det 
anledning att betvivla. Det är fullt möjligt att Saltsjö-Boo för decennier framöver fortsatt 
kommer att vara den kommundel som har flest 7 – 20-åringar. I synnerhet då byggtakten i 
centrala Nacka halverats. Fotbollsplanerna vid Porsmossen – som funnits med i både Nacka 
(s)´ och Alliansens planering förefaller lagd i samma malpåse som Velamsunds ridhus legat 
sedan 2002. Vi vill därför att Nacka (s) lägger kraft på att som ett minimum kräver att 
kommunens investeringsbudget kompletteras med medel för färdigställande av  

• Myrsjö simhall och för
• 2 11-mannaplaner med omklädningsrum och belysning på Porsmossefastigheten

Inom 2021-2023. 

Boo socialdemokratiska förening yrkar 

att Nacka (s) ska verka för en jämlik fördelning av idrottsanläggningar i Nacka kommun 
baserade på antalet invånare i allmänhet och 7-20 åringar i synnerhet 

att Nacka (s) verkar för att Nacka kommuns investeringsbudget för 2021-2023 
kompletteras med investeringsbudget för Myrsjö simhall och komplett 
fotbollsanläggning på Porsmossefastigheten 

Saltsjö-Boo 2022-01-30 
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