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Plats och tid

Nacka stadshus 18:00-19:45
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Gunilla Grudevall-Sten (L)
(ordförande)
Oliver Rykatkin (M)
Ella Tegsten (S)
Margareta Hjelmstad (M)
Richard Herrey (M)
Ylva Hedman (C)
Bosse Ståldal (NL)
Henrik Hermansson (MP)
Therese Nymoen (KD)
Hina Khan (S)

Per Norling (M)
Ann-Margret Larsson (M)
Love Wahrolén (M)
Hans Lenkert (C)
Petter Strömberg (L)
Oliver Berger (S)
Bo Nilsson (MP)
Alena Jukic (V)

Övriga deltagare

Heidi Swahn, Anders Mebius, Cortina Lange, Henrik Ivarsson, Anna
Kristiansson

Utses att justera
Justeringsdatum

Ella Tegsten (S)
2020-10-20

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§84-92

……………………………….
Heidi Swahn
Ordförande
……………………………….
Gunilla Grudevall-Steen (L)
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Justerande
………………………………..
Ella Tegsten (S)
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Fritidsnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2020-10-14
2020-10-21
2020-11-11

Sista dag för laglighetsprövning är dagen innan anslagets nedtagande.
Förvaringsplats för protokollet

Nacka stadshus

Underskrift
……………………………………………..
Heidi Swahn
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92

Arrende av idrottsmark för byggnation av två padelbanor
Förlängning av åtgärder i aktivitetsbidraget för att kompensera
föreningars ekonomiska förlust till följd av COVID-19
Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
Motion - Idrottssatsningar Sicklavallen
Information angående workshop och enkätundersökning kopplat till
bidrags- och taxeöversyn
Information om bollplaner Källtorp
Information om Covid-läget
Övriga frågor
Redovisning Inkomna handlingar

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

FRN 2020/119

Arrende av idrottsmark för byggnation av två padelbanor
Beslut
Fritidsnämnden ställer sig positiv till att idrottsmark på fastigheten Solsidan 2:1 arrenderas ut
för uppförande av två padelbanor, under förutsättning att arrendet till viss del villkoras med
reducerad taxa för barn och unga. Arrendet bör inte vara för långt, utifall marken skulle
behöva användas för annan idrott än padel.
Sammanfattning av ärendet
Företaget Strömma Handel AB har lämnat en förfrågan avseende ett arrende av idrottsmark
för byggnation av två padelbanor i Saltsjöbaden
Allmänheten kommer, mot en avgift/taxa, kunna boka tider för spel på padelbanorna.
Padel är en växande idrott som attraherar utövare i olika åldrar. Ett ökat utbud av padelbanor
skapar utökade möjligheter för vuxna, barn och unga att spela padel i kommunen.
Handlingar i ärendet
Arrende av idrottsmark för byggnation av två padelbanor
Yrkanden
Oliver Rykatkin (M) yrkade följande tillägg ” Arrendet bör inte vara för långt, utifall marken
skulle behöva användas för annan idrott än padel. ”
Beslutsgång
Fritidsnämnden beslutade i enlighet med Oliver Rykatkins tilläggsyrkande.
-----

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

FRN 2020/54

Förlängning av åtgärder i aktivitetsbidraget för att
kompensera föreningars ekonomiska förlust till följd av
COVID-19
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att förlänga tidigare beslut §40-2020. Förlängningen innebär att
höstens aktivitetsbidrag avseende perioden 2020-07-01 till 2020-12-31 baseras på
redovisningen för genomförda aktiviteter under samma period 2019.
Sammanfattning av ärendet
De ekonomiska konsekvenserna av Coronavirusets utbredning slår fortsatt hårt mot
föreningslivet. För att minska de ekonomiska effekterna av inställda aktiviteter för
föreningarna föreslås därför utbetalningarna av aktivitetsbidragen även denna period baseras
på redovisningen för samma period föregående år.
Handlingar i ärendet
Förlängning av åtgärder i aktivitetsbidraget för att kompensera föreningars ekonomiska
förlust till följd av COVID-19
Beslutsgång
Fritidsnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.
-----

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

FRN 2020/98

Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån
idrottens behov
Motion den 15 juni av Mikael Carlsson, Lina Olsson, Yusie Rundkvist Chou nackalistan m.fl
Beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom
förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Motionären föreslår kommunen att göra en noggrann lokaliseringsanalys utifrån
befolkningsutvecklingen på Sicklaön och speciellt de centrala delarna och utifrån en sådan
analys prioritera idrottens behov av planer och anläggningar på Järlahöjden nära barn och
ungdomar.
Kultur och fritidsenhetens bedömning är att fritidsnämndens antagna aktualiserade
kapacitetsrapport gällande idrottsanläggningar tillsammans med det fortsatta
utvecklingsarbete som görs inom exploateringsprojektet Järlahöjden motsvarar förslaget i
motionen.
Handlingar i ärendet
Tjsk Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov (NL)
Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
Yrkanden
Henrik Hermansson (MP) yrkade bifall, med instämmande av Ella Tegsten (S), till motionens
förslag.
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade bifall till enhetens förslag till beslut.
Beslutsgång
Henrik Hermansson (MP)yrkade bifall, med instämmande av Ella Tegsten (S), till motionens
förslag.
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade bifall till enhetens förslag till beslut.
Beslutsgång
Med avslag på Hermanssons yrkande beslutade fritidsnämnden i enlighet med enhetens
förslag till beslut.
Reservationer
Bosse Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistans räkning.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Henrik Hermansson lämnade en reservation för Miljöpartiet
Ella Tegsten, Socialdemokraterna, reserverade sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Ella Tegsten lät anteckna följande för Socialdemokraterna.
" Bristen på idrottsytor är stort i Stockholmsregionen och Nacka är inget undantag. Vi i
Socialdemokraterna i Nacka har lagt konkreta förslag till kommunen som innebär att idrotten
prioriteras även i centrala områden som Järlahöjden. Området är redan idag ett etablerat
idrottskluster med god tillgång till kommunikation för transport och centralt beläget boende i
Nacka. I takt med att befolkningen i Nacka ökar kommer även trycket på ytorna i Järlahöjden
att öka därför behöver idrottens kapacitet utökas för att inte bristen ska bli ännu större
Ännu har inga förslag från den borgliga majoriteten redogjort för att motverka att bristen på
idrottsytor ökar. Istället för majoriteten en politik som splittrar idrotten och ger endast tillgång
till idrott för ett fåtal medborgare. Bland annat redogjorde majoriteten på mötet att de saknar
ambitioner för vart i Nacka ishallarna i järlahöjden ska placeras. Enligt majoriteten är
ställningstagandet till ishallar i Ektorp lika osäkert som att ishallarna ska behållas på
järlahöjden till och med redogjorde de att en tredje lokalisering kan bli aktuell. Oviljan att ta
fram ett konkret förslag är ett tecken på att majoriteten inte vet vad de vill med idrotten i
Nacka.
Borgarnas brist på politik för att ta ansvar för hur idrottsytor ska etableras och lokaliseras
kommer att resultera i att många barn i Nacka inte kommer få ta del av idrottens starka kärna
av gemenskap. Vi i Socialdemokraterna vill tillgodose medborgarnas behov av idrottsytor och
därför yrkade vi för att utveckla Järlahöjden som ett idrottskluster. ”
Henrik Hermansson lät anteckna följande för Miljöpartiet.
” Miljöpartiet anser att det behöver tas ett samlat grepp kring placeringen av främst ishallar
och simhallar i kommunen. Dessa anläggningar är en form av infrastruktur för hela
kommunen och behöver lokaliseras för att komma alla medborgarna till del, inte bara utifrån
läget i exempelvis Järlahöjden..
Att avslå motionen, som majoriteten nu gjort, med hänvisning till exploateringsprojektet
Järlahöjden motsvarar enligt Miljöpartiet inte tanken bakom motionen. Det motsvarar inte
heller kommunens samlade behov. Det är väldigt tveksamt om och hur de aktörer som
samverkar kring exploateringen av Järlahöjden ska ta hänsyn till exempelvis fördelar med
samlokalisering av simhall och ishallar eller nackdelar med placering i andra stadsdelar.
I slutändan är risken att idrottsanläggningarna skjuts undan från Järlahöjden. Inte för att det är
mer effektivt för kommunen som helhet, utan för att man försöker lösa lokaliseringsfrågorna
”en stadsdel i taget”. ”
Alena Jukic lät anteckna följande för Vänsterpartiet.
” Vänsterpartiet stödjer Nackalistans motion om att kommunen borde göra en noggrann
lokaliseringsanalys utifrån befolkningsutvecklingen på Sicklaön och utifrån en sådan analys
prioritera idrottens behov av planer och anläggningar på Järlahöjden. Vänsterpartiet håller
även med om att idrottens planer och anläggningar på Järlahöjden bör placeras centralt så att
all barn och ungdomar har nära till idrottsmöjligheter. Den kapacitetsutredning som idag
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ligger till grund för inriktningsbeslutet för Järlahöjden är bristfällig och bör som
Vänsterpartiet tidigare påpekat revideras.
-----

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

FRN 2020/91

Motion - Idrottssatsningar Sicklavallen
Inkom den 18 maj av Ella Tegsten, Khashayar Farmanbar och Helena Westerling (s)
Beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna bakom
förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.
Sammanfattning av ärendet
Motionärerna föreslår att Nacka kommun ska utreda möjligheterna att i Sickla tillskapa en 11spelarplan, två idrottshallar av handbollsmått samt möjlighet att förlägga en 7-spelarplan på
taket.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet kring området Sickla skolområde för att det ska
samordnas med stadsbyggnadsprojeket Sydvästra Plania för att klargöra hur tillgången till
idrottsanläggningar på västra Sicklaön kommer att se ut samt med ett tilläggsuppdrag om att
redovisa konsekvenserna av att tillskapa ytterligare en fotbollsplan i området.
Kultur- och fritidsnämnden bedömer därför att det pågår ett arbete som motsvarar
intentionen/förslaget i motionen.
Handlingar i ärendet
tjsk Motion - Idrottssatsningar Sicklavallen
Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
Yrkanden
Ella Tegsten (S) yrkade, med instämmande av Bosse Ståldal (NL), bifall till motionen.
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade bifall till enhetens förslag till beslut.
Beslutsgång
Med avslag på Ella Tegstens yrkande beslutade fritidsnämnden i enlighet med enhetens
förslag till beslut.
Reservationer
Bosse Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistans räkning.
Ella Tegsten reserverade sig mot beslutet för Socialdemokraterna.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Ella Tegsten lät anteckna följande för Socialdemokraterna.
” Socialdemokraterna anser att medborgarnas behov av idrottsytor måste tillgodoses i centrala
områden i Nacka. Den borgliga majoriteten i Nacka placerar endast idrottsytor i periferin
vilket resulterar i att behovet av idrott tillgodoses endast till ett fåtal medborgare. Vi yrkade
därför bifall till motionen om utveckling av Sicklavallen. Området kring Sicklavallen är
centralt beläget med goda möjligheter ge medborgare tillgång till idrott. Idag finns endast en 7
mannaplan som idag är nästintill överbelastad i kapacitet. Det finns även ett flertal skolor i
området som är i stort behov av tillgängliga idrottsytor. Socialdemokraternas förslag till beslut
skulle gynna både föreningslivet och de närliggande skolornas tillgång till idrott.
Det saknas fortfarande ett tydligt förslag från den borgliga majoritete kring vad deras
ambition för området är. De yrkade avslag i bakgrund till att ärendet redan utreds utan att
förklara utifrån vilka premisser förslaget utreds och varför Socialdemokraternas förslag inte
kan bli nämndens rekommendation till detaljplanen för området. Majoriteten stödjer sig på att
de planerar fotbollsplaner i Källtorp som ligger långt ifrån upptagningsområdet i Sickla.
Vi kan bara spekulera i att borgarna egentligen prioriterar marknadens intressen av marken
före medborgarnas. Återkommande svar från ledamöterna är att marken som är aktuell för
idrottsytor måste säljas. Det skulle förklara varför utredningar som inte tar hänsyn till att
bedöma medborgarnas behov av idrottsytor och varför majoriteten återkommande är otydliga
med vad deras ambition för idrotten i Nacka ska innefattas av.
Socialdemokraterna vill att nämnden ska tydligt utgå ifrån att sätta medborgarnas behov när
det kommer till lokalisering av idrottsytor och att idrott och medborgares behov ska gå före
marknadens intressen. ”
Henrik Hermansson lät anteckna följande för Miljöpartiet.
” Det är väldigt bra att Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet kring området Sickla
skolområde för att det ska samordnas med stadsbyggnadsprojektet Sydvästra Plania, och
därmed utreda om det finns plats för en 11-spelarplan. Miljöpartiet hoppas verkligen att detta
ska vara möjligt och ser fram emot utredningens resultat.
Miljöpartiet anser att det är viktigt för Nacka att tänka på höjden när vi bygger och att utnyttja
alla ytor. Vi uppskattar därför föreningslivets förslag och Socialdemokraternas motion.
Det finns också ett särskilt värde i att bejaka ett specifikt förslag från föreningslivet kring hur
frågan kan lösas. Miljöpartiet ser gärna att förutsättningarna för det specifika förslaget
redovisas tydligt när återremitteringens resultat redovisas. Det blir tydligare för föreningslivet
hur deras förslag beaktats.
Miljöpartiet ser också en risk för att återremitteringen missar vissa aspekter av föreningslivets
förslag och motionen. Återremitteringen behandlar så vitt vi vet inte den samlade lösningen
med fritidsgård, garage och fotbollsplan, utan just bara en 11-spelarplan. ”
Alena Jukic lät anteckna följande för Vänsterpartiet.
” Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraternas motion om att Nacka kommun bör utreda
möjligheterna att i Sickla tillskapa en 11-spelarplan, två idrottshallar av handbollsmått, samt
möjlighet till att förlägga en 7-spelarplan. Då området är ett stadsbyggnadsprojekt under
utveckling anser Vänsterpartiet att motionen bör behandlas mer genomgående och att
förslaget är möjligt att utreda i planeringen. Vänsterpartiet håller även med
Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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Socialdemokraterna om att en satsning på området skulle gynna medborgarna då fler skulle ha
nära till idrottsytor och området skulle vara mer attraktivt för bosättning. Även civilsamhället
har lagt fram ett liknande förslag som Socialdemokraterna påpekar i sin motion vilket även
bör beaktas i utvecklingen av stadsbyggnadsprojektet för området. ”
-----

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

FRN 2020/83

Information angående workshop och enkätundersökning
kopplat till bidrags- och taxeöversyn
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen kopplat till den pågående översynen av
föreningsbidragen och de subventionerade taxorna.
Sammanfattning av ärendet
I tjänsteskrivelsen finns en sammanfattning av vad som har framkommit under workshopen
och i enkätsvaren. De föreningar som är väl införstådda med regler och riktlinjer är överlag
ganska nöjda med kommunens föreningsstöd, dock finns det förbättringsområden. Ett
exempel är att föreningarna vill ha mer pengar, ett annat är att mer stöd ska fördelas till de
som äger sina anläggningar. Ytterligare ett par föreningar tycker att stödet fördelas orättvist,
då det främst är anpassat för de större lagidrotterna.
Handlingar i ärendet
Information angående workshop och enkätundersökning kopplat till bidrags- och taxeöversyn
Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen kopplat till den pågående översynen av
föreningsbidragen och de subventionerade taxorna.
Protokollsanteckning
Alena Jukic lät anteckna följande för Vänsterpartiet.
” Att Nacka kommun har bjudit in föreningar till workshop och skickat ut enkäter inför
bidrags och taxeöversynen ser Vänsterpartiet som positivt. Det är viktigt att ta med
föreningarnas synpunkter och förslag då denna översyn berör dem och påverkar deras
verksamhet. Vänsterpartiet önskar även att dessa förslag och synpunkter får en reell påverkan
på eventuella förändringar i bidrag och taxor så att det gynnar föreningar och deras
verksamhet. ”
-----

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 89

FRN 2020/121

Information om bollplaner Källtorp
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
I fritidsnämndens aktualiserade kapacitetsrapport identifieras en yta i Hellasgården som en
möjlig idrottyta och förhandlingar med Stockholms stad och nuvarande arrendator om
möjligheten att anlägga en 11-spelarplan har genomförts. Då förhandlingarna inte gått i mål
utökade kommunen sitt sökområde och undersökte istället möjligheten att anlägga bollplaner i
Källtorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti att ingå avtal om arrende för fotbollsplaner,
omklädningsrum och parkering med Herman Petersen Fideikommiss AB på del av fastigheten
Erstavik 25:1 vid Källtorp i Erstavik. Kommunstyrelsen noterade även att arrendeavtalet är
villkorat av att kommunfullmäktige medger tillräckliga investeringsmedel för att anlägga
fotbollsplaner med mera samt nödvändiga tillstånd och bygglov.
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår i sitt investerings- och
genomförandebeslut kommunstyrelsen att fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 30 miljoner
kronor för nybyggnation av två stycken elvaspelarplaner med omklädningsrum.
Kultur- och fritidsenheten är positiv till att kommunen får en utökad kapacitet gällande
bollplaner. Bollplanernas placering innebär främst att föreningar på Sicklaön får utökad
tillgång till 11-spelarplaner. Under förutsättning att kommunfullmäktige medger tillräckliga
investeringsmedel för att anlägga fotbollsplaner med mera samt att nödvändiga tillstånd och
bygglov ges, kommer fritidsnämnden att få utökade framtida hyreskostnader som uppskattas
till 1,9 miljoner kronor per år.
Handlingar i ärendet
Information om bollplaner Källtorp
Tjsk ks avtal arrende fotbollsplaner Källtorp
Protokollsutdrag kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott(321724)
Arrendeavtal
Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen om fotbollsplaner i Källtorp
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Protokollsanteckning
Ella Tegsten lät anteckna följande för Socialdemokraterna.
” Socialdemokraterna anser att idrottsytor ska förläggas centralt nära medborgarna för att alla
ska få en god tillgång till idrottsytor. Bollplaner i Källtorp skulle marginellt avlasta det behov
som finns för idrottsytor i centrala Sickla. Vi vill förtydliga att planer för bollplaner i Källtorp
inte kan ersätta behovet av 11 mannaplaner vid Sicklavallen.
Ärendet är även dåligt förberett. I ett tidigare svar menas att riksintresset kommer att utredas i
och med att kommunen ansöker om dispens för strandskyddet. Länsstyrelsen har svarat att de
i ansökan för dispens för strandskyddet endast tar hänsyn till strandskyddet och behandlar inte
riksintresset i samma process.
Dessa dubbla budskap oroar oss i nämnden och vi önskar svar för hur majoriteten måste
tydligt visa att ärendet behöver beredas ordentligt innan beslut.
Det är inte heller ett osannolikt scenario om ärendet inte bereds ordentligt att det kan få
förödande effekter för planeringen av idrott i Nacka. En dom från Högsta Domstolen med
liknande bakgrund föll i somras 2020. Bygglov hävdes av domen och var till följd av att
kommunen inte haft dialog med länsstyrelsen rådande riksintresset. Det vore djupt olyckligt
för idrotten i Nacka om planerna föll på för att borgarna inte bemödat sig att bereda ärendet
ordentligt. Majoriteten försökte antyda på sammanträdet att detta skulle vara till följd av att vi
skulle vara emot bollplanerna, det stämmer inte. En cyniker kan istället anta att
omständigheterna för marken är sedan länge redan känd i utredningen för ridanläggning från
2007. Det är snarare oansvarigt att inte bereda ärendet ordentligt.
Därför har vi i Socialdemokraterna på sammanträdet bett tjänstemännen att återkoppla snarast
kring hur planerna för processen för bygglovet ser ut. I slutändan är det både medborgarna
och föreningslivet som får betala för uteblivna ytor. ”
Alena Jukic lät anteckna följande för Vänsterpartiet.
” Vänsterpartiet är positiva till att kommunen ser över idrottsytor och utökar antalet 11spelarplaner. Vänsterpartiet ser utöver dessa framtida spelplaner i Källtorp även ett fortsatt
behov av idrottsytor centralt i Sickla. ”
-----

Paragrafen är justerad

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15 (18)
14 oktober 2020
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

§ 90

FRN 2020/65

Information om Covid-läget
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Anna Kristiansson, utvecklingsledare, gav en muntlig redovisning gällande covid-läget inom
fritidsnämndens ansvarsområde.
Generellt Hösten är här och ett kallare och blötare väder gör det mer utmanande för flera
av fritidsnämndens verksamheter att hitta balansen mellan att följa folkhälsomyndighetens
restriktioner och att fortsätta erbjuda verksamhet.
Simhallar En del bortfall i simskolorna då föräldrar är duktiga på att inte skicka barn med
symptom till simskola. En del av frekventa badgäster utanför riskgrupper har kommit tillbaka
till simhallen.
Fritidsgårdar Hösten och det kallare vädret gör att fler ungdomar vill komma in på
fritidsgårdarna som arbetar hårt för att fortsätta följa folkhälsomyndighetens restriktioner och
samtidigt erbjuda ungdomar attraktiv verksamhet. Fortfarande bedrivs en del verksamhet
utomhus och på andra alternativa ställen för att kunna ta emot så många besökare som
möjligt. Hösten brukar vara en tid då fler ungdomar söker sig till fritidsgården, många är de
nyblivna sjuor som har väntat på att få besöka fritidsgård. Andra besökare väljer att stanna
hemma av hänsyn till Covid-19. Verksamheten under hösten kommer att fortsätta hålla lika
hög kvalitet som alltid men besökssiffrorna kommer troligtvis att påverkas.
Föreningsliv Ishallar – då Covid-19 trivs i kyligare klimat och sprids bland annat via
närkontakt har hockey som idrott blivit lite mer drabbad än andra idrotter. Enheten har en bra
dialog med kommunens hockeyföreningar och föreningarna har gjort bra anpassningar i sina
verksamheter för att minska risken för smittspridning. Allmänhetens åkning har dragit igång
och vi har satt upp ytterligare skyltar som uppmanar till avstånd, hänsynstagande, vikten av
god handhygien och att inte vistas i hallen vid symptom.
Handlingar i ärendet
Information om Covid-läget
Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen till protokollet.
----
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§ 91

Övriga frågor
Ärendet
Bosse Ståldal (NL)
Jag vill ta upp en fråga om behovet av genomgång mellan friluftsgården och kulturhuset i de
blivande lokalerna i Älta centrum.
Ander Mebius, Kultur och fritidsdirektör
Svarade att man diskutera utformning och vi är medvetna om behöver av genomgång mellan
fritidsgård och kulturhus
Alena Jukic (V)
Vad händer med upphandling av fritidsgårdar
Anders Mebius, Kultur och fritidsdirektör
svarade att anbuden har öppnats. Det har inkommit många anbud.
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§ 92

Redovisning Inkomna handlingar
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Rapport Hur har idrottsföreningarna påverkats av Coronakrisen?
Riksidrottsförbundets Stockholms distrikt, rf- sisu, Stockholm år 2020
Kolloenkät 2020
Handlingar i ärendet
Rapport Hur har idrottsforeningarna påverkats av Coronakrisen
Kolloenkät sommar 2020

Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen till protokollet.
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