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DELEGATIONSBESLUT
Dnr: FRN 2020 / 80

NACKA

KOMMUN

Fritidsnämnden

Beslut om extra sommaraktiviteter 2020
Beslut
Fritidsnämnden beslutar om stöd till extra aktiviteter i sommar genom att bevilja:
1. Polkans fritidsgård- 95 000 kronor för mobil fritidsgårdsverksamhet i Saltsjö-Boo
tre eftermiddagar/kvällar under veckorna 28 till och med 32.
2. Järla Orientering- 15 000 kronor för marknadsföringsinsatser i Fisksätra under
sommaren riktade mot familjer inom projektet Friska Nacka.
3. Boo FF - 16 000 kronor för att kunna arvodera ungdomsledare att ha öppen fotboll
på Myrsjö fyra dagar i veckan, dagtid och eftermiddag under veckorna 27 till och
med 30.
4. Arbets- och företagsnämnden - 0-taxa för hyra av 1-2 stycken bollplaner för
Thomascupen under tre veckor under sommarlovet, vecka 27, 30 och 32.
5. Fisksätra IF 44 194 kronor för öppen verksamhet på F isksätra IP, måndag till
fredag klockan 18.00 - 20.00, veckorna 25, 26, 27 samt 31 och 32.
6. Älta IF - 106 250 kronor för öppen verksamhet på Älta IP klockan 11.00 - 21.00
måndag till fredag under veckorna 28 till och med 32.
Fritidsnämnden beslutar avslå följande ansökningar:
7. Jarlaberg IF ansökan om 9 400 kronor för två utbildningsdagar då ansökan inte
gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.
8. Saltsjöbadens CK ansökan om 8000 kronor för ett downhill läger i Åre då ansökan
inte gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.
Fritidsnämndens presidium, Gunilla Grudevall Sten, Oliver Rykatkin samt Ella Tegsten,
fattar genom Gunilla Grudevall Sten - fritidsnämndens ordförande, beslutet med stöd av
punkten 3.1 i fritidsnämndens delegationsordning.
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Skäl för beslut
Fritidsnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 55, att ge kultur- och fritidsdirektör i
uppdrag att planera för extra aktiviteter och insatser under sommaren samt att presidiet
uppdras att ta fatta beslut per capsulam om förslag på sommaraktiviteter då beslut om
aktiviteter behöver fattas innan nästa fritidsnämnd för att kunna genomföras under
sommaren.
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