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Dnr FRN 2020/77

Fritidsnämnden

Bidrag till DHB Östra för anpassade fritidsaktiviteter
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja verksamhetsstöd om 10 000 kronor till DHB Östra
för merkostnader i samband med anpassade fritidsaktiviteter för barn med
funktionsnedsättningar.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Döva och hörselskadade barn Östra (DHB Östra) anordnar fritidsaktiviteter
för hörselskadade och döva barn samt barn med språkstörning. För att aktiviteterna ska
kunna anpassas till och genomföras av målgruppen tillkommer merkostnader. Kulturoch fritidsenheten anser att det är viktigt att alla barn ges möjlighet till att delta i
fritidsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och föreslår att nämnden beviljar
föreningen verksamhetsstöd om 10 000 kronor.
Ärendet
DHB Östra är en förening som arrangerar aktiviteter för hörselskadade och döva barn
samt barn med språkstörning. De arrangerar olika typer av aktiviteter som till exempel
simskola, lekgymnastik, musei- och teaterbesök.
Oftast förutsätts att aktiviteterna genomförs i mindre grupper, i lugna och tysta miljöer
samt med hjälp av till exempel teckenspråkstolkar, hörselslingor eller textning. 38 av
DHB Östras medlemmar är bosatta i Nacka kommun. Av dessa utgör hälften barn och
resterande hälften familjemedlemmar.
Kultur- och fritidsenheten anser att det är viktigt att alla barn ges möjlighet till att delta i
fritidsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Den typen av anpassade aktiviteter
DHB Östra ämnar genomföra medför dock merkostnader. Enheten bedömer att det är
rimligt att bevilja föreningen ett verksamhetsstöd om 10 000 kronor för merkostnader
som uppkommer i samband med att de arrangerar sina fritidsaktiviteter. Bidraget ska
användas till merkostnader för anpassade lokaler, teckenspråkstolkar, hyra av
hörselslingor och fler ledare.
Effekterna av erhållet bidrag och genomförd verksamhet ska skriftligen redovisas till
Kultur- och fritidsenheten senast den 1 mars 2021.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut ryms inom ramen för fritidsnämndens beslutade budget.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut skapar ett större utbud av idrottsaktiviteter för barn och unga med
funktionsnedsättning i Nacka. Beslutet möjliggör även att det finns anpassad verksamhet i
kommunen där döva, hörselskadade samt barn och unga med språkstörning kan idrotta
utifrån sina egna förutsättningar.
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