
 

 
Idrottsfrågan har dominerat den allmänpolitiska diskussionen i Nacka de senaste 
månaderna, med särskilt fokus på tillgänglighet av idrottsytorna i kommunen. 
Fullmäktige fattade i mål och budget 2019-2021 beslut om att ge fritidsnämnden i 
särskild uppdrag att ”aktualisera den så kallade kapacitetsutredningen för tillskapandet 
av nya idrottsanläggningar och i samband med detta också redovisa hur planeringen för 
ersättningsanläggningar ser ut” (särskild beslut 29 b i den av fullmäktige antagna mål 
och budget 2019-2021). Uppfattningen var att fritidsnämnden är bäst lämpad att utreda 
behov av kapacitet på idrottsytor. Beslutet i fullmäktige löd att uppdra nämnden till att 
initiera utredningen och därmed sätta ramarna för ärendet. 
 
Vi är oroliga över beslutsprocessen som föranledde detta. Det verkar för oss som att 
aktualiseringen skedde genom att kommunstyrelsens ordförande eller stadsdirektören 
gav nämnddirektören i uppdrag att ta fram en ny kapacitetsutredning, och skickade med 
egna instruktioner. Den farhågan grundar sig i att fritidsnämnden inte fick ge 
ingångsvärden för det arbete som låg till grund för framtagandet av ny 
kapacitetsutredning. Således initierades ärendet utan att passera fritidsnämnden vilket 
gjorde att ärendet redan var utrett när nämnden skulle ta ställning till det vilket gjorde 
att grundläggande värden försvann och utredningen egentligen skulle behövts göras om. 
Istället fick nämnden stå inför fullbordat faktum att ny kapacitetsutredning baserad på 
instruktioner som nämnden ej gett framtagits. Därefter kunde ledamöterna reagera på 
utredningen utan att kunna ändra de ingångsvärden som den grundades på.  
 
Kapacitetsutrednigen har därmed fått en helt annan inriktning. Bland annat uppfattar vi 
att det har införts ett hänsynstagande till majoritetens budget som skulle vara 
överordnad själva behovet av kapacitet av idrottsytor. Det ledde bland annat till att 
kapacitetsutredningen inte tar någon vidare hänsyn till närhetsprincipen. 
 
Har processen gått till så som vi misstänker kan det innebära att fullmäktiges beslut om 
att det är nämnde som ska aktualisera utredningen har kringgåtts. Därför önskar vi att 
revisorerna kollar närmare på frågan om huruvida våra farhågor kring framtagandet av 
utredningen stämmer eller inte. 
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