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Dnr FRN 2020/79

Fritidsnämnden

Bidrag till Skuru IK för anpassade fritidsaktiviteter
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsstöd om 25 000 kronor till Skuru IK
för nystart av verksamheten Upp & Ner.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Skuru IK vill återstarta verksamheten Upp & Ner. Upp & Ner riktar sig till
barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Skuru IK s verksamhet för
målgruppen har tidigare hållit en god kvalitet och varit efterfrågad. Bedömningen görs
därför att det är fortsatt viktigt att stötta Upp & Ner för att främja hälsa och skapa
gemenskap utifrån barnens förutsättningar. Föreningen föreslås därför beviljas 30 000
kronor för utbildning och arvodering av ledare.
Ärendet
Föreningen Skuru IK bedrev under åren 2010-2018 verksamheten Upp & Ner och Härs
& Tvärs. Upp & Ner vände sig till barn, medan Härs & Tvärs vände sig till ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning som är intresserade av att spela handboll.
Skuru IK vill nu åter starta upp verksamheten Upp & Ner. Träningsgruppen Upp & Ner
syftar till att skapa rörelseglädje hos barn redan i tidig ålder. På så sätt utvecklas barnens
motorik vilket underlättar för barnen att kunna fortsätta med en specialidrott. Förutom
aktiviteter erbjuder Upp & Ner en mötesplats för familjer i liknande situationer.
Avsikten är att verksamheten och deltagarna ska inkluderas i föreningen och skapa
klubbtillhörighet för deltagarna.
Kultur- och fritidsenheten anser att det är värdefullt med ett brett utbud av
fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning där deltagarna kan idrotta utifrån
sina egna förutsättningar. Skuru IK s verksamhet för målgruppen har tidigare hållit en
god kvalitet och varit efterfrågad. Bedömningen görs därför att det är fortsatt viktigt att
stötta Upp & Ner för att främja hälsa och skapa gemenskap utifrån barnens
förutsättningar.
Föreningen föreslås få 30 000 kronor för utbildning och arvodering av 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 och möjliggör handbollsverksamhet i kommunen där barn och
unga kan idrotta utifrån sina egna förutsättningar.
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