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Motion till Socialdemokraterna I Nackas årsmöte 2023 

 
 
Brist på anläggningar för motion och idrott i 
Saltsjö-Boo  
 
Närhetsprincipen 
 
Under 2021 firade Nacka kommun 50 år sedan Nacka bildades 1971. Under lika 
lång tid har Nacka – inklusive Saltsjö-Boo – 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 alltmer 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 ca 12 
000 invånare i Boo. Vid sammanslagningen fanns redan färdigställda 
fotbollsplaner vid Sågtorp och i Orminge. Anläggningarna Björknäs IP och Boo-
vallen var också redan då färdigbyggda. Även mindre anläggningar i anslutning 
till bostadsområden fanns på plats.  

Idag bor ca 36 000 personer i Saltsjö-Boo varav ca 8 000 är mellan 7 och 20 år. 
Det är fler än i någon annan kommundel i Nacka. En rättvis tillgång till idrotts- 
och motionsanläggningar i närområdet i förhållande till medborgarnas behov 
måste ses som en rättvis och väsentlig del av främjandet av folkhälsa i hela 
kommunen. Då måste hänsyn tas i relation till det lokala befolkningsunderlaget, 
inte minst 7 – 20- åringar.   

Sedan kommunsammanslagningen för 52 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 anser Boo 
socialdemokratiska förening att en ordentlig utredning krävs för 
Porsmossefastigheten.  

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 med avseende på 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 
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lokalisering utgå från jämställdhetsperspektiv och krav på tillgänglighet som har barn 
och ungdomar i fokus.” (sid 3 Tjänsteskrivelse FRN 2019/50, 2019-05-10)   
 

Bevara Ramsmora kulturmark och utveckla Porsmossen som 
idrottsanläggning 

Moderaterna har tidigare haft med Porsmossen som ett alternativ för ebablering 
av fotbollsplaner. Projektet 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."   
 
Ramsmora är ett särskilt viktigt kultur och miljöområde där det moderatledda styret nu 
föreslår att lägga fotbollsplanerna när de backade från förslaget att använda 
Porsmossemarken. Det är inte första gången värdefull natur- och kulturmark äventyras i 
Nacka. För att värna Ramsmora och bevara den kulturhistorisk marken och den gröna kilen 
behöver Nacka (s) vara ledande i att framhålla värdet av att bevara marken. Ramsmora 
omnämns i Nacka kommuns grönstrukturprogram där området anges som extra viktig för 
miljön. Den omskrivs även i Nacka kommuns kulturmiljöprogram där det kulturhistoriska 
värdet av marken lyfts fram. Området har också stor betydelse för den biologiska 
mångfalden från längst ut på Värmdölandet in till gränsen till storstaden och är därmed en 
dela av en viktig grön kil för naturvärden, den så kallade Nacka- Värmdökilen. 
 

Sammanfattning 
Det konkreta utfallet av planer för idrott i Nacka motsvarar inte en rättvis fördelning av 
anläggningar för motion och idrott med principen att befolkningsunderlag, medborgarnytta 
och närhetsprincipen skall råda vid placeringen. 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 malpåse till förmån för placering av 
fotbollsplaner på Ramsmora. Vi vill därför att Nacka (s) lägger kraft på att utreda möjligheten 
att använda Porsmossefastigheten på bästa sätt för att skapa ett attraktivt idrottscentrum. Att 
utredningarna får visa vilka investeringar som behöver göras för att skapa idrottscentrumet. 
Värdefulla naturområden behöver bevaras i Nacka och där är Ramsmora ett område där vi 
anser att Nacka (s) lägger extra kraft för att bevara området. 
 

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) stoppar exploateringen av Ramsmora  
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att Nacka (s) verkar för att Nacka kommun förutom fotbollsplaner driver frågan 
att utreda fler idrottsmöjligheter på Porsmossefastigheten och skapa ett 
idrottscentrum för många.  

 

Boo socialdemokratiska förening   

Saltsjö-Boo 2023-01-29 

 


