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2020-06-04
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/80

NACKA

KOMMUN

Fritidsnämnden

Beslut om extra aktiviteter sommaren 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar om extra aktiviteter i sommar genom att bevilja:
1. Folkans fritidsgård - 95 000 kronor för mobil fritidsgårdsverksamhet i Saltsjö-

2.
3.

4.
5.

6.

Boo tre eftermiddagar/kvällar under veckorna 28 till och med 32.
Järla Orientering- 15 000 kronor för marknadsföringsinsatser i Fisksätra under
sommaren riktade mot familjer inom projektet Friska Nacka.
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.
Arbets- och företagsnämnden - 0-taxa för hyra av 1-2 stycken bollplaner för
Thomascupen under tre veckor under sommarlovet, vecka 27, 30 och 32.
Fisksätra IF 44 194 kronor för öppen verksamhet på Fisksätra IP, måndag till
fredag klockan 18.00 - 20.00, veckorna 25, 26, 27 samt 31 och 32.
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.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår fritidsnämnden att avslå följande ansökningar:
1. Jarlaberg IF ansökan om 9 400 kronor för två utbildningsdagar då ansökan inte
gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.
2. Saltsjöbadens CK ansökan om 8000 kronor för ett downhill läger i Åre då
ansökan inte gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.

Sammanfattning av ärendet
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. Kultur- och
fritidsnämnden föreslår nämnden att bevilja fyra föreningar och en fritidsgård bidrag för
att bedriva öppna kostnadsfria aktiviteter i olika kommundelar i sommar samt bevilja 0taxa på bollplaner för Thomascupen, en fotbollsturnering som genomförs som en del av
kommunens sommarjobb för ungdomar.
Vidare föreslås avslag på två ansökningar då de inte anses uppfylla kraven på öppen
kostnadsfri aktivitet.
Postadress
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Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info @nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167
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Ärendet
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. Aktiviteterna
ska vara öppna för alla och kostnadsfria. Föreningar och aktörer som vill bedriva
verksamheter beslutar i samråd med kultur om var aktiviteterna genomföras.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fritidsnämnden att bevilja följande:
1. Polkans fritidsgård - 95 000 kronor för mobil fritidsgårdsverksamhet i SaltsjöBoo 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. Cupen
är en del av kommunens sommarjobb för ungdomar.
5. Fisksätra IF 44 194 kronor för öppen verksamhet på Fisksätra 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.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår fritidsnämnden att avslå följande ansökningar:
1. Jarlaberg IF ansökan om 9 400 kronor för två utbildningsdagar då ansökan
inte gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.
2. Saltsjöbadens CK ansökan om 8000 kronor för ett downhill läger i Åre då
ansökan inte gäller öppna kostnadsfria aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär en ökad kostnad för fritidsnämnden på 276 444 kronor.
Kostnaden ryms inom fritidsnämndens beslutade budgetram.

Konsekvenser för barn
Förslag till beslut är positivt för barn och ungdomar då det innebär utökade möjligheter
att delta i kostnadsfria sommaraktiviteter utan krav på föranmälan. Förslag till beslut
innebär även att antalet sommarjobb för ungdomar i Nacka utökas.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Anna Kristiansson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

