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Plats och tid

Vår Gård 16:30-17:25
BESLUTANDE

ERSÄTTARE

Gunilla Grudevall-Steen (L)
(ordförande)
Oliver Rykatkin (M)
Ella Tegsten (S)
Margareta Hjelmstad (M)
Christian Listérus (M)
Ylva Hedman (C)
Martin Gunnesson (KD)
Bosse Ståldal (NL) §§28-30,
§§32-34
Sidney Holm (MP)
Hina Khan (S)
Fredrik Wallén (MP) §31

Filippa Althoff (M)
Petter Strömberg (L)
Martin Hellströmer (S)
Fredrik Wallén (MP) §§28-30,
§§32-34
Gunilla Zand Zuleta (V)

Övriga deltagare

Anders Mebius, Cortina Lange, Sabina Plomin, Maria Klingefjord,
Henrik Ivarsson

Utses att justera
Justeringsdatum

Ella Tegsten
2022-04-26

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §§28-34

……………………………….
Anneli Drakenberg
Ordförande
……………………………….
Gunilla Grudevall-Steen

…………………………………

Justerande
………………………………..
Ella Tegsten

…………………………………
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Fritidsnämnden
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned

2022-04-20
2022-04-27
2022-05-19

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

Nacka stadshus

Underskrift
……………………………………………..
Anneli Drakenberg
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34

Särskilt verksamhetsbidrag 2022
Projektbidrag 2022
Investeringsbidrag 2022
Uppföljning av Nacka kommuns fritidsgårdar 2021
Muntlig uppföljning fotbollsplaner Källtorp och Ramsmora
Övriga fråga
Redovisning delegationsbeslut och anmälda handingar

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

FRN 2022/29

Särskilt verksamhetsbidrag 2022
Med ansökningsdatum 25 februari 2022
Beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja särskilt verksamhetsbidrag enligt nedanstående
fördelning:
a) Astma och allergiföreningen Stockholm Sydost, 19 000 kr.
b) Attention Nacka-Värmdö, 25 950 kr
c) DHB Östra, 7 300 kr
d) FUB Nacka Värmdö, 19 200 kr
e) HRF Nacka Värmdö, 7 700 kr
f) Reumatikerföreningen Nacka Värmdö, 55 000 kr
g) Synskadades riksförbund Nacka Värmdö, 4 600 kr
h) Nacka Värmdö Hjärt-Lung, 16 650 kr
i) Anhörigföreningen Livgivarna, 4 550 kr
j) Astma och allergiföreningen för lägerverksamhet, 10 500 kr
k) Järla IF fotbollsklubb, Dream Team, 100 000 kr
l) Nacka HI, 150 000 kr
m) Stiftelsen Skota hem, 150 000 kr
n) Värmdö ridklubb, funkisridning, 85 000 kr
o) Älta idrottsförening, Funki Skate, 100 000 kr
2. Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om särskilt verksamhetsbidrag från
p) Nacka Simsällskap
Sammanfattning av ärendet
Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska särskilt verksamhetsbidrag stötta verksamheter som på
ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning eller stötta långsiktiga satsningar för folkhälsa och öppen verksamhet.
Sista ansökningsdag för verksamhet under 2022 var den 25 februari 2022. Vid detta tillfälle
hade det inkommit 16 ansökningar om särskilt verksamhetsbidrag. Den totala budgeten för
bidraget 2022 är 1 207 000 kronor.
Av 16 inkomna ansökningar föreslås 15 beviljas särskilt verksamhetsbidrag med ett totalt
belopp om 756 250 kronor. En ansökan föreslås avslag då syftet med ansökan inte i
tillräckligt hög grad uppfyllt riktlinjerna för verksamhetsbidraget samt verksamheten bedöms
erhålla andra stöd i tillräcklig omfattning.
Föreningarna har ansökt om bidrag för sociala aktiviteter, idrottsaktiviteter, intressepolitiskt
arbete och satsningar för att öka möjligheter till aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning och ökad folkhälsa i Nacka.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Fördelning av särskilt verksamhetsbidrag 2022
Beslutsgång
Fritidsnämnden beslutade i enlighet med det utsända förslaget.
Protokollsanteckning
Bosse Ståldal (NL) lät anteckna följande:
Det är positivt att nämnden är öppen för att motta en ansökan om ”riktat bidrag” från Nacka
simsällskap. Denna förening gör ju stora insatser för att lära invandrade kvinnor att simma
vilket är mycket bra ur folkhälsosynpunkt liksom för säkerheten när dessa kvinnor badar med
sina barn.
Gunilla Zand Zuleta (V) lät anteckna följande:
Föreningen Nacka Simsällskap fyller en väldigt viktig funktion i sitt värv med att lära vuxna
kvinnor att simma. Nacka kommun och Fritidsnämnden bör stötta och uppmuntra föreningens
arbete då många kvinnor som lever med begränsningar till följd av att de inte fått samma
rättigheter som män under sin uppväxt i ett annat land. Det finns flera tungt vägande argument
för att föreningen bör tilldelas ett bidrag som gör att de kan fortsätta sin verksamhet och ge
plats till alla de som söker sig till dem för att få simundervisning.
 Livsuppehållande kunskaper. Alla i Sverige bör ges simundervisning för att inte
riskera att drunkna.
 Folkhälsa. Alla Nackas medborgare bör ges förutsättningar till att röra på sig och må
bra. Om deltagarna av religiösa skäl eller traditioner inte vill simma i könsmixad
grupp bör inte detta vara ett hinder för att de ska kunna lära sig simma.
 Som föräldrar bör alla Nackas invånare vara simkunniga för att med trygghet kunna gå
med sina mindre barn till stranden eller badbassänger och våga sig i och rädda sitt
(eller andra) barn om en olycka inträffar.
 Nacka Simsällskap är en välfungerande idrottsförening som fyller ett behov hos
många kvinnor som annars sällan har tillfälle att komma ut och röra på sig, då både
hemarbete, barnpassning och arbete fyller deras vardag.
Alltså, oavsett vad bidraget heter eller vilken pott det tas ifrån bör FRN bevilja Nacka
Simsällskap det belopp de ansökt om.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

FRN 2022/26

Projektbidrag 2022
Ansökningsperiod 1
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
 Twisters Cheer Elite 40 000 kronor för ledarutbildningar
 Nacka Taekwondo IF 12 000 kronor för kostnadsfri utomhusträning
 Järla IF Orientering och Skidor 37 000 kronor för nyritning av orienteringskarta
 Älta IF 40 000 kronor för inköp av låneutrustning till sin nystartade kampsportssektion
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
 Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan om bidrag till ledarutbildningar
 Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan för nät och nätstolpar för tennis
 Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan för nät och nätstolpar för badminton
 Boo Kanot- och Skidklubbs ansökan om bidrag för kanotläger.
Sammanfattning av ärendet
Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra projekt
som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya verksamhetsformer
och nå nya grupper.
Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under andra halvåret 2022 var den 25 februari.
Vid detta tillfälle hade det inkommit 8 ansökningar om projektbidrag. Den totala budgeten för
projektbidraget är för 2022 350 000 kronor. Av 8 inkomna ansökningar föreslås 4 beviljas
projektbidrag med ett totalt belopp om 129 000 kronor. Om nämnden beslutar i enlighet med
enhetens förslag återstår således 221 000 kronor av projektbidragets budget att fördela under
årets andra ansökningsperiod.
Föreningarna har under årets första ansökningsperiod ansökt om projektbidrag för bland annat
utbildningsinsatser, lovverksamhet och uppstart av en kampsportssektion.
Handlingar i ärendet
Projektbidrag 2022 - Ansökningsperiod 1
Beslutsgång
Fritidsnämnden beslutade i enlighet med det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

FRN 2022/28

Investeringsbidrag 2022
Ansökningsperiod 1
Beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
 Järla IF Orientering och Skidor 50 000 kronor för fasadrenovering
 Boo KFUM Idrottsavdelning 42 000 kronor för renovering av toaletter
 Saltsjöbadens IF 50 000 kronor för ny skottramp
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
 Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan om bidrag för utvändig upprustning.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina egna
lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som upplåts
på timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens utbud av
anläggningar.
Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de ska
kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna
anläggningar. Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller
hyr sina egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler
som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens
utbud av anläggningar. Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till
föreningarna för att de ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller
underhållsåtgärder i sina egna anläggningar.
För 2022 är sammanlagt 500 000 kronor avsatt för att dela ut i investeringsbidrag. Under årets
första ansökningsperiod har det inkommit fyra ansökningar från tre föreningar om totalt 209
500 kronor. Om fritidsnämnden beslutar enligt enhetens förslag beviljas investeringsbidrag
om totalt 142 000 kronor och således återstår 358 000 kronor till höstens ansökningsperiod.
Handlingar i ärendet
Investeringsbidrag 2022 - Ansökningsperiod 1
Beslutsgång
Fritidsnämnden beslutade i enlighet med det utsända förslaget.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

FRN 2022/34

Uppföljning av Nacka kommuns fritidsgårdar 2021
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Det nya fritidsgårduppdraget med tre upphandlade driftaktörer började gälla från och med den
1 mars 2021. Sammanlagt gjordes 37 000 besök vid Nacka kommuns fritidsgårdar under
perioden 1 mars till 31 december 2021. Pandemin påverkade fritidsgårdarnas möjligheter att
utföra verksamhet enligt avtal och locka nya besökare till fritidsgårdarna. Veckovis bedrevs
28,5 mer verksamhetstimmars än vad kommunen har kravställt. Besöksstatistiken per dag
varierade från i genomsnitt 20-40 deltagare per gård under 1 mars-31dec 2021, där de lägre
besöksantalen härrör från de mindre gårdar med mindre öppethållande. Varje fritidsgårdsaktör
hade minst en gård som nådde intervallet för jämn könsfördelning. Med stöd från
innovationspotten utvecklades fritidsgårdsverksamheten för att ytterligare tilltala målgruppen.
Fritidsgårdsaktörerna samarbetade i flera projekt och etablerade nya externa samarbeten för
att nå nya besökare och utveckla verksamheterna. Tillsammans med Nackanätverket
genomfördes en enkät bland fritidsgårdsbesökarna under året, som visade att knappt 94
procent av besökarna var nöjda med fritidsgården. Knappt 90 procent upplevde gården som en
helt och hållet, eller näst intill, perfekt fritidsgård. Resultaten från undersökningen visade på
hög måluppfyllelse gällande de 12 mål som formulerades för fritidsgårdsverksamheten inför
upphandlingen.
Handlingar i ärendet
Tjsk Uppföljning av Nacka kommuns fritidsgårdar 2021
Bilaga 1 Måluppfyllelse gällande den upphandlade fritidgårdsverksamheten
Bilaga 2
Bilaga 3
Beslutsgång
Fritidsnämnden beslutade i enlighet med de utsända förslaget.
Noteras till protokollet att Bosse Ståldal (NL) inte deltog i överläggning eller beslut på grund
av jäv.
Protokollsanteckning
Ella Tegsten lät anteckna följande för Socialdemokraterna:
Nackas fritidsgårdar har stora ojämlikheter vad det gäller könsfördelning på verksamhetens
besökare. Fisksätra, Älta och Björknäs fritidsgårdar har störst klyftor där över runt 70% av
besöken var killar och runt 30% av besöken var tjejer.
Detta tycker inte vi är en jämställd fördelning och vill se mer satsningar på att få fler tjejer att
besöka verksamheterna. Tidigare fanns Tjejcompaniet som var en separat fritidsgård bara för
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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tjejer och icke binära, detta för att skapa ett tryggt rum för tjejer att ta plats i en miljö som
annars domineras av killar. Majoriteten har numera lagt ner den verksamheten i samband
med besparingar och upphandlingen av fritidsgårdarna Majoriteten menar att alla
verksamheter ska arbeta med jämställdhet. Effekten har blivit ökad ojämlikhet på Nackas
fritidsverksamhet. Alla verksamheter ska arbeta med jämställdhet men Socialdemokraterna
föreslår tydliga uppföljningar och dialog med gårdarna om deras behov för att uppnå mer
jämställda mål. Vi kommer fortsätta bevaka frågan för en mer tillgänglig verksamhet för alla
ungdomar i Nacka.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

FRN 2022/35

Muntlig uppföljning fotbollsplaner Källtorp och
Ramsmora
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden får muntlig uppföljning om fotbollsplanerna i Källtorp och Ramsmora. I
Ramsmora pågår bland annan artskyddskyddsutredning och dagvattenutredning och
skadelindringsåtgärder kommer att tas fram. Gällande planerna för Källtorp har Länsstyrelsen
beslutat att inte godkänna planen.
Handlingar i ärendet
Underlag muntlig presentation Källtorp o Ramsmora
Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen till protokollet.
Protokollsanteckning
Ella Tegsten lät anteckna följande för Socialdemokraterna:
Kommunen meddelades om att de fått avslag på att anlägga två 11 spelarplaner i Källtorp.
Länsstyrelsen hänvisar till Nackas egna utredningar om kulturhistoriska intressen samt ett
riksintresse som huvudorsak till avslaget. Oavsett om frågan överklagas eller ej så har vi i
Socialdemokraterna länge förebådat att det kommer bli svårt och dyrt att anlägga 11
spelarplaner på platsen. Majoriteten har räknat med att 11 spelarplanerna blir av och därför
sagt nej till en 11 spelarplan Sicklavallen. Med detta avslag tycker vi därför det är oansvarigt
att gå vidare med markanvisningarna och de nuvarande planerna för Sickla Plania och
Sicklavallen. Behovet av att riva upp planerna med en folkomröstning om Sicklaidrottspark är
därför fortsatt aktuell!
Bosse Ståldal (NL) lät anteckna följande:
Det som vi förutspådde skulle hända blev verklighet: ”Länsstyrelsen förbjuder med stöd av 12
kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken (1998:808), Nacka kommun att anlägga två
konstgräsplaner för fotboll med tillhörande stängsel, belysning, omklädningsrum och
parkeringsytor, på del av fastigheten Erstavik 25:1, skifte 14, i Nacka kommun”. I
Länsstyrelsens utlåtande framgår inga tveksamheter eller sådant som kan inge tvivel.
Myndigheten har inte att ta ställning till behov av fotbollsytor vilket är stort på västra
Sicklaön och norra Boo. Det finns alternativa placeringar men då måste majoriteten göra
avkall på ett antal planerade byggprojekt och bygga ett hållbart Nacka för barn och ungdomar
med nära avstånd till idrottsytor. Sickla idrottspark med en 11-spelarplan är ett tydligt
exempel. Järlahöjden ett annat. Eftersom de finns anledning att tro att Ramsmoraplanerna
också stoppas, bör kommunenen snarast göra verklighet av att anlägga en 11-spelarplan och
Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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11 (13)
20 april 2022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

en 7-spelarplan vid Porsmossen samt återställa 11-spelarplanen vid Orminge skola. Båda
dessa är på kommunal mark som redan är ianspråktagna ytor. Man behöver inte vara sämre
politiker om man ändrar sig.
Gunilla Zand Zuleta (V) lät anteckna följande:
(V) anser att förslaget om att anlägga två fotbollsplaner i respektive Källtorp och Ramsmora
inte bör genomföras då:
1. det finns dokumenterade kultur- och naturvärden vid Ramsmora, se kulturgeograf vid
Stockholms universitet Mats Widgrens text fastställer:
http:// Widegren.blogspot.com/2021/03/ramsmora-boo-prastgard-i-Nacka.
2. både Källtorp och Ramsmora ligger långt från platser där barn och unga bor.
Fotbollsplaner bör istället byggas i anslutning till bostadsområden där barn och unga
bor för tillgänglighet.
3. Det senare argumentet har bäring på FNs Barnkonvention om att beslut som berör
barn behöver ta hänsyn till barnperspektivet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Övriga fråga
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Sidney Holm (MP) har i förväg ställt en övrig fråga om kostnader för ridsport. Enheten
redogjorde för kommunstyrelsens respektive fritidsnämndens kostnader för ridsport.
Nämnden får information om om bidrag för kommande sommarlovsaktiviteter samt
sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar på flykt.
Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

FRN 2022/18

Redovisning delegationsbeslut och anmälda handingar
Beslut
Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut:
FRN 2021/91 Utbetalning av lokalt aktivitetsstöd hösten 2021
Redovisning av anmälda handlingar:
”Blir det nån skillnad – eller säger vi det här helt i onödan?” Barnombudsmannen
Handlingar i ärendet
Redovisning delegationsbeslut och anmälda handingar
bilaga Delegationsbeslut
bilaga Anmälning
Beslutsgång
Fritidsnämnden noterade informationen till protokollet.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

