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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/67

Fritidsnämnden

Investeringsbidrag våren 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1) Järla IF Fotbollsklubbs ansökan om 50 000 kronor för ”Brandskyddsarbete
klubbstugan”
2) Nacka Sjöscoutkårs ansökan om 50 000 kronor för ”Renovering nya Landfästet”
3) Boo Fotbollsförenings ansökan om 50 000 kronor för ”Renovering
nödutgångstrappa”
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
4) Föreningen Dansstudions (Nacka dans och teater) ansökan om 50 000 kronor för
funktionsanpassning av en toalett
5) Järla IF Orienterings ansökan om 50 000 kronor för en utrymningstrappa
6) Igeboda Bågskyttars ansökan om 28 000 kronor för ”Renovering av klubbstugan”
Sammanfattning av ärendet
Vid utgången av 2020 års första ansökningsperiod den 1 april 2020 hade sex
ansökningar om investeringsbidrag från föreningar med egna anläggningar inkommit.
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. De föreningar som får avslag har möjligheten att söka på nytt senast
den 1 oktober 2020, alternativt kan de ansöka hos Riksidrottsförbundet, Boverket eller
Allmänna arvsfonden för liknande insatser.
För 2020 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag.
Fritidsnämnden föreslås bevilja tre av ansökningarna om investeringsbidrag om totalt
150 000 kronor.
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Ärendet
Bakgrund
Föreningar som vill genomföra investeringar i lokaler och anläggningar kan ansöka om
investeringsbidrag. Föreningar som vill göra större investeringar kan även ansöka hos
Riksidrottsförbundet, Boverket och Allmänna arvsfonden.
Investeringsbidrag ska underlätta för bidragsberättigade föreningar att renovera, göra ny, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidrag ska även ge föreningar
möjlighet att göra underhållsarbeten i egen anläggning.
En ansökan om investeringsbidrag ska skickas in via kommunens IT-system för
bidragsansökningar, Aktivitetskort på Nätet (ApN), senast den 1 april respektive den 1
oktober för investeringsprojekt som planeras starta under nästkommande halvår.
De grundläggande kriterierna som måste uppfyllas är att föreningen ska vara
bidragsberättigad enligt fritidsnämndens riktlinjer, det vill säga att föreningen har
tilldelats kommunalt aktivitetsbidrag under de senaste två åren. Föreningen ska ha
bedrivit barn och ungdomsverksamhet i anläggningen med en omfattning om minst 50
bidragsberättigade aktivitetstillfällen under det senaste verksamhetsåret. Vidare ska
föreningen uppvisa att föreningen kan bedriva verksamhet i lokalen minst tre år efter
avslutad investering. Investeringsbidragen bedöms även utifrån fritidsnämndens
prioriterade målgrupper och strategiska mål. Bidrag kan inte sökas för
investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen och som
ingår i kommunens utbud av anläggningar.
Vid bedömning av fördelning av investeringsbidrag prioriteras investeringsprojekt efter
nedanstående kategorier:
1.
Undanröjer akuta hinder för verksamhet
2.
Främjar jämställdhet mellan könen
3.
Ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
4.
Minskar negativ miljöpåverkan
5.
Främjar säkerhet och trygghet
6.
Bidrar till ökad folkhälsa och stimulerar till fysisk aktivitet
7.
Bidrar till ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn
och ungdomar
För år 2020 är sammanlagt 500 000 kronor avsatt i investeringsbidrag. Under år 2019
betalades 350 000 kronor ut i investeringsbidrag. Eftersom budgeten även för år 2019
var 500 000 kronor återstår 150 000 kronor för år 2019.
Våren 2020 föreslås fritidsnämnden bevilja tre ansökningar om investeringsbidrag om
totalt 150 000 kronor. Om nämnden beslutar enligt enhetens förslag kvarstår 350 000
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kronor inom ramen för investeringsbidraget till eventuella ansökningar som inkommer
under hösten 2020.
Ansökningar som inkommit till den 1 april 2020
Fram till den 1 april 2020 har sex (6) ansökningar inkommit. Fem av sex ansökningar
har inkommit via kommunens system Aktivitetskort på Nätet (ApN). En ansökan har
inkommit via mail.
Varje ansökan beskrivs nedan i korthet följt av enhetens bedömning och förslag till
beslut.
1) Järla IF Fotbollsklubb
Projekt:
Brandskyddsarbete klubbstugan
Fastighet:
Järla klubbhus Nacka IP
Tidpunkt:
2020
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: 50 000 kronor
Beskrivning:
Järla IF Fotbollsklubb har ansökt om investeringsbidrag för att rusta upp sin klubbstuga
på Nacka IP. Klubbstugan behöver genomgå en ombyggnation för att uppnå godkänt
brandskydd och därmed förnyat bygglov. Främst handlar det om att föreningen vill
undanröja de risker som finns till följd av bristfälliga utrymningsvägar. Till exempel
behöver de en ny utrymningstrappa, en ny utrymningsdörr, ta fram utrymningsplan-, och
skyltar samt se över alla låssystem. Efter avslutat projekt kommer föreningen kunna ta
emot fler barn och ungdomar. Den totala investeringskostnaden uppgår till 240 000
kronor, mycket av arbetet kommer att ske ideellt i föreningen.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten bedömer att investeringen är bra och uppfyller flera punkter
som investeringsbidraget ska uppfylla. Genom investeringen undanröjs akuta hinder för
fortsatt verksamhet i klubbstugan samt att säkerheten och tryggheten ökas i anslutning
till klubbstugan.
Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att bevilja ett investeringsbidrag om 50 000
kronor.
2) Nacka Sjöscoutkår
Projekt:
Renovering nya Landfästet
Fastighet:
Tranvägen 12, Nacka
Tidpunkt:
2020-06-15 – 2020-08-20
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: 50 000 kronor
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Beskrivning:
Nacka Sjöscoutkår har nyligen fått ett nytt förstahandskontrakt i en lokal på Tranvägen
12. De behöver nu renovera och anpassa lokalen för ändamålsenliga aktiviteter. Nacka
Sjöscoutkår ska bygga förråd, dela upp rum, sätta in nya dörrar och renovera köket.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten bedömer att investeringen är bra och uppfyller flera punkter
som investeringsbidraget ska uppfylla, bland annat bidrar den till ett bredare utbud av
föreningsdrivna aktiviteter för barn och ungdomar.
Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att bevilja ett investeringsbidrag om 50 000
kronor.
3) Boo Fotbollsförening
Projekt:
Renovering nödutgångstrappa
Fastighet:
Boo FF:s kansli, Boovallen
Tidpunkt:
Efter sommaren 2020
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: 50 000 kronor
Beskrivning:
Boo Fotbollsförening vill renovera nödutgångstrappan från nödutgången på övre
våningen. Den befintliga trappan är instabil och osäker då träet har ruttnat samt
trappstegen gått sönder.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten bedömer att investeringen är bra och uppfyller flera punkter
som investeringsbidraget ska uppfylla. Genom investeringen undanröjs akuta hinder
samt att säkerheten och tryggheten ökas i anslutning till klubbhuset.
Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att bevilja ett investeringsbidrag om 50 000
kronor.
4) Föreningen Dansstudion (Nacka dans och teater)
Projekt:
Funktionsanpassning
Fastighet:
Alphyddevägen 4-6
Tidpunkt:
2020-06-30 – 2020-08-10
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
Beskrivning:
Föreningen Nacka dans och teater hyr sin lokal av Nacka kommun som i sin tur hyr av
Atrium Ljungberg. Föreningen har i nuläget kontrakt till och med den 30 juni 2021.
Lokalen ska så småningom rivas och en ny skola ska byggas. Med bidraget avser
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föreningen renovera och funktionsanpassa en befintlig toalett på entréplan som i
dagsläget ej kan utnyttjas av funktionshindrade. Genom funktionsanpassningen vill man
tillgängliggöra toaletten för alla personer. Föreningen ansöker om 50 000 kronor.
Bedömning:
I reglerna för investeringsbidraget framkommer att föreningen, efter avslutad
investering, ska kunna visa att barn och ungdomsverksamhet kommer bedrivas i lokalen
under minst tre år. Föreningen ansökte om investeringsbidrag även 2019 för samma
syfte. Till följd av att föreningen har ett tidsbegränsat hyreskontrakt som löper ut den 30
juni 2021 avslogs ansökan. Föreningen har fått vissa signaler om att deras hyreskontrakt
eventuellt ska förlängas varpå de skickade in en ny ansökan. I samband med
handläggningen av föreningens senaste ansökan har därför information inhämtats från
fastighetsförvaltare och hyresvärd. Enligt den information som framkommit löper
föreningens hyresavtal till och med den 30 juni 2021, utan förlängningstid. Om avtalet
inte sägs upp innan den 30 september 2020 av någon av parterna övergår avtalet i ett
tillsvidareavtal med nio (9) månaders uppsägning. Med anledning av ovan kan inte
kommunen förlänga hyresavtalet med föreningen.
Kultur- och fritidsenheten är positivt inställd till projektet men då föreningen i dagsläget
inte kan garantera verksamhet i lokalen i minst tre (3) år efter avslutad investering
föreslår enheten återigen att ansökan avslås.
5) Järla IF Orienteringsklubb (och skidor)
Projekt:
Utrymning
Fastighet:
Järlagården Hästhagsvägen 2, Nacka
Tidpunkt:
2020-05-01 – 2020-08-31
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
Beskrivning:
Järla Orientering vill bygga en ytterligare utrymningsväg på övervåningen. Detta kan
möjliggöras enklast genom att ansluta en trappa till balkongen. Projektet görs främst för
medlemmarnas säkerhet men även för att möjliggöra extern uthyrning till andra
föreningar, företag och privatpersoner, vilket är en viktig sidoinkomst för föreningen.
Bedömning:
Järla Orientering beviljades 2019 ett investeringsbidrag om 50 000 kronor. Bidraget
skulle användas till att brandsäkra föreningens klubbstuga, Järlagården. Projektet
planerades att slutföras den 31 december 2019. I ansökan ingick bland annat en
evakueringstrappa. I samband med handläggningen av deras nu inkomna ansökan
ombads föreningen redovisa föregående investeringsbidrag samt inkomma med vissa
kompletteringar för att förklara nuvarande ansökan. Försök har gjorts att nå
kontaktperson för ansökan, både via telefon och mejl men föreningen har i dagsläget inte
återkommit varpå ansökan bedöms ofullständig. Föreningen kan skicka in en ny ansökan
till hösten.
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Kultur- och fritidsenheten är positivt inställd till att föreningen vill undanröja akuta
hinder samt att säkerheten och tryggheten ökas i anslutning till klubbhuset. Då
föreningen inte har inkommit med redovisning för föregående bidrag eller med
efterfrågade kompletteringar föreslår enheten att ansökan avslås.
6) Igelboda Bågskyttar
Projekt:
Renovering av klubbstuga
Fastighet:
Samskolevägen 12, Saltsjöbaden
Tidpunkt:
Sommar/Höst 2020
Ansökt belopp: 28 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
Beskrivning:
Igelboda Bågskyttar inkom med en ansökan om investeringsbidrag för att renovera
klubbstugan. Bland annat vill de renovera fasad, golvet inne i stugan och sätta upp nya
skyltar.
Bedömning:
Ett krav för att bevilja investeringsbidrag är att föreningen är bidragsberättigad i Nacka
kommun. Föreningen är inte bidragsberättigad och har i dagsläget inte heller den
medlemssammansättning som krävs för att klassas som en bidragsberättigad förening.
Föreningen har fått information om hur de kan gå till väga om de vill satsa på att bli
bidragsberättigade i framtiden.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär att föreningar kan beviljas stöd till egna investeringar med
högst 50 000 kronor per investeringsprojekt. Förslag till beslut innebär en kostnad för
fritidsnämnden på 150 000 kronor för första perioden år 2020. Inför höstens
ansökningsperiod återstår ett belopp om 350 000 kronor för investeringsbidrag.
Konsekvenser för barn
Föreningarna i kommunen är ett viktigt och betydelsefullt verktyg i att skapa en
meningsfull fritid och goda förutsättningar att delta i ett demokratiskt samhälle för barn
och unga i kommunen. Flera av projekten handlar om att öka trygghet och säkerhet samt
främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar i Nacka.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

