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2020-05-12
TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/66

Fritidsnämnden

Projektbidrag våren 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1)
2)
3)
4)
5)

Fisksätra IF 6 000 kronor för att anordna cirkelträning för tjejer
Skuru IK 20 000 kronor för lovverksamhet
Fisksätra Scoutkår 8 000 kronor för att utbilda ledare till familjescouting
Nacka ridklubb 10 500 kronor för prova på ridning för barn och ungdomar
Hellas Friidrott 7 200 kronor för kostnadsfri nybörjarverksamhet som riktar sig
till äldre barn

Fritidsnämnden beslutar att avslå:
6) Boo KFUM:s ansökan om 20 000 kronor för fritidspingis
7) Skuru IK:s ansökan om 30 000 kronor för ’Aktiv utbildning’
8) Nacka Wallenstam IBK:s ansökan om 40 000 kronor för ’Fys-satsning’
9) Nacka Ridklubbs ansökan om 22 000 kronor för ’Ledarutbildning/Nätverkande’
10) Nacka Ridklubbs ansökan om 8 000 kronor för en föreläsning
11) Hellas Friidrottsklubbs ansökan om 5 050 kronor för att arrangera en intern
resultattävling
12) Hellas Friidrottsklubbs ansökan om 18 000 kronor för föreläsningar om
Barnkonventionen
Sammanfattning av ärendet
Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra
projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya
verksamhetsformer och nå nya grupper.
Sista ansökningsdag för projekt som ska starta under hösten 2020 var den 1 april 2020.
Vid detta tillfälle har det inkommit 12 ansökningar om projektbidrag.
I höstens ansökningar har föreningarna bland annat ansökt om bidrag för att arrangera
cirkelträning för flickor, nybörjarverksamhet för äldre barn och rekrytering av nya
målgrupper. 5 av 12 inkomna ansökningar beviljas projektbidrag med ett totalt belopp
om 51 700 kronor.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

sms

webB

Org.nummer

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
Syftet med projektbidraget är att ge föreningar stöd för att genomföra projekt som kan
höja verksamhetens kvalitet samt att ge föreningar möjlighet att pröva nya
verksamhetsformer och stöd för att nå nya grupper. Projektbidragen prioriteras även
utifrån nämndens prioriterade målgrupper och strategiska mål.
Bidraget kan sökas vid två tillfällen per år, senast 1 april för projekt som ska starta under
hösten innevarande år och senast 1 oktober för projekt som ska starta under våren
nästkommande år.
Ansökningar som inkommit till den 1 april 2020
12 ansökningar har inkommit till den 1 april 2020. Varje projektansökan beskrivs i
korthet nedan följt av enhetens bedömning och förslag till beslut.
1) Fisksätra IF
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Cirkelträning utomhus för tjejer
2020-09-01 – 2020-11-22
36 527 kronor
6 000 kronor

Beskrivning:
Fisksätra IF vill arrangera cirkelträning utomhus för tjejer. Föreningen har tidigare
genomfört liknande aktiviteter under kortare perioder men avser nu skapa en ordinarie
verksamhet. De har tidigare haft en grupp om 23 kvinnor och flickor mellan 15 och 45 år
som har deltagit, av dessa har 9 varit under 20 år.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen arrangerar
utomhusträning för flickor som i regel är en mindre aktiv grupp än pojkar. Fisksätra IF
ansökte om 36 527 kronor. Ansökan reduceras med två tredjedelar till följd av att
föreningen har inkommit med ansökan för vår, sommar och höst trots att ansökan som
inkommer senast 1 april endast ska avse aktiviteter som startar under hösten. Då
Fisksätra IF tillsammans med flera andra aktörer även har tilldelats riktade bidrag för att
bedriva aktiviteter för barn och ungdomar under vår och sommar bedömer enheten även
att hösten är en bra tid för projektstart. Enheten anser att det är positivt med blandade
åldrar på deltagarna men bidraget reduceras ändå ytterligare till följd av att knappt
hälften av deltagarna förväntas bli barn eller ungdomar i åldern 15 till 20 år. Resterande
deltagare är vuxna och anses inte vara en bidragsberättigad målgrupp enligt reglerna för
projektbidraget.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 6 000 kronor. Bidraget avser täcka kostnader
för ledare (2 800 kr), lokalhyra (800 kr) och material (2 400 kr).
2) Skuru IK
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Prova på verksamhet på skolloven
2020-08-01 – 2021-07-01
30 000 kronor
20 000 kronor
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Beskrivning:
Skuru IK vill bedriva prova på-verksamhet för barn och ungdomar under en till tre dagar
på respektive skollov, totalt rör det sig om 10 till 15 tillfällen. Syftet är, förutom
rekrytering i nya områden, att tillgodose behovet av aktiviteter i Fisksätraområdet där en
större andel barn och ungdomar, jämfört med andra områden, inte har möjlighet att delta
i kostsamma läger eller resa bort under skolloven. Aktiviteterna planeras genomföras i
Fisksätra sporthall och i Skuru sporthall. Innehållet på dagarna kommer att vara
handbolls- och motorikträning samt lekar och samarbetsövningar.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen arrangerar prova påverksamhet i områden där de har lägre deltagande och där idrottandet överlag är lägre.
Enheten bedömer även att det är positivt att föreningen erbjuder verksamhet på
skolloven för barn och ungdomar som stannar kvar i kommunen. Likaså bedöms det
positivt att föreningen även delfinansierar projektet med en egen insats om 20 000
kronor.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 20 000 kronor. Bidraget avser täcka kostnader
för ledare (15 000 kr) och material (5 000 kr).
3) Fisksätra scoutkår
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Familjescouting i Fisksätra - Ledarutbildning
2020-08-15 – 2020-12-31
8 500 kronor
8 000 kronor

Beskrivning:
Fisksätra scoutkår ser ett behov av att utveckla sin verksamhet Familjescouting. De vill
även skapa en större mångfald i föreningen. För att utveckla verksamheten till att kunna
ta emot fler intresserade barn behöver de fler ledare. De har för avsikt att rekrytera och
utbilda ledare från Fisksätra, gärna utan tidigare erfarenhet och med icke-svensk
bakgrund. Syftet är att få en bredare representation och kunna bidra till
integrationsfrämjande aktiviteter. De vill för ansökt bidrag erbjuda kostnadsfria
utbildningar för intresserade ledare.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen arrangerar aktiviteter
där familjer kan delta tillsammans. Enheten bedömer även att det är positivt att
föreningen eftersträvar en ökad mångfald i sin ledarkår för att på så vis skapa en ökad
mångfald hos sina deltagare och därefter arrangera integrationsfrämjande aktiviteter.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 8 000 kronor. Bidraget avser täcka kostnader
för material (4 000 kr), marknadsföring (1 000 kr) och utbildning (3 000 kr).
4) Nacka Ridklubb
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:

Prova på-ridning för alla
2020-08-15 – 2020-09-30
14 900 kronor
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Beslutsförslag:

10 500 kronor

Beskrivning:
Nacka Ridklubb vill arrangera prova på-ridning vid ett eller två tillfällen. Målgruppen är
främst icke ridande pojkar men även flickor och vuxna kan erbjudas att prova om det
finns platser kvar. Anledningen till att de främst vill prioritera pojkar är att de vill skapa
en jämnare könsfördelning inom föreningen.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill erbjuda prova påridning för att rekrytera fler medlemmar. Enheten anser även att det är positivt att
föreningen väljer att rikta in sig på pojkar då flickor är överrepresenterade inom
föreningen. Nacka Ridklubb har ansökt om projektbidrag för att hyra tio (10) hästar och
tio (10) ponnys vid ett eller två tillfällen. Enheten gör bedömningen att två tillfällen är
att föredra så att fler får möjligheten att delta. Enheten gör även, utifrån ansökan,
inkomna kompletteringar och reglerna för projektbidraget där målgruppen vuxna ej är
prioriterade, bedömningen att antalet hästar och ponnys kan halveras alternativt
finansieras med andra medel.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 10 500 kronor. Bidraget avser täcka kostnader
för två prova-på tillfällen med total häst- och ponnyhyra (8 000 kr) och marknadsföring
(2 500 kr).
5) Hellas Friidrott
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Kostnadsfri nybörjarverksamhet riktad till äldre barn
2020-09-01 – 2020-12-31
9 500 kronor
7 200 kronor

Beskrivning:
Att börja med en ny idrott efter att du fyllt 12 år kan vara svårt. Därför vill Hellas
Friidrott erbjuda åtta (8) kostnadsfria prova på-träningar under hösten 2020 för barn och
ungdomar från 12 år och äldre. Syftet är att nybörjarna ska få prova på och lära sig så
mycket att de, om de vill, kan placeras i en vanlig friidrottsgrupp. Föreningen vill också
erbjuda prova på-aktiviteterna kostnadsfritt för att även de som inte har råd att testa en
ny idrott ska ges möjlighet att delta. För att alla ska känna gemenskap vill föreningen
även köpa in t-shirts till deltagarna.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill erbjuda kostnadsfri
nybörjarverksamhet för äldre barn. 300 kronor dras bort från bidraget då föreningen i
samband med ansökan räknat fel på hyreskostnader. Även materialkostnader räknas bort
då det inte anses rimligt att köpa in endast släggor för 2 000 kronor eftersom föreningen
i dag inte har den utrustningen. Föreningen förväntas finansiera den typen av
materialkostnad tillsammans med befintliga medlemmar.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 7 200 kronor. Bidraget avser täcka kostnader
för hyra (1 200 kr), ledare (4 800 kr) och t-shirts till deltagarna (1 200 kr).
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6) Boo KFUM
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Fritidspingis – Rekrytering i skolor
2020-08-01 – 2020-12-31
20 000 kronor
Avslag

Beskrivning:
Boo KFUM vill köpa in två bordtennisbord för att placera ut på skolor. Borden ska
användas till den fritidspingis föreningen bedriver på ett flertal skolor i Saltsjö-Boo, till
exempel på Björknässkolan och Johannes Petri skola. För att delta i fritidspingisen krävs
att deltagarna betalar medlemsavgift och träningsavgift om totalt 2 300 kronor per år.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen arrangerar fritidspingis
på olika skolor. Till följd av att föreningen redan bedriver verksamheten och tar in både
tränings- och medlemsavgifter från deltagarna gör enheten bedömningen att
fritidspingisen, trots att den resulterar i nya medlemmar, inte kan ses som en
projektbaserad rekryteringsinsats. Fritidspingisen bedöms vara en ordinarie verksamhet
och är därför enligt reglerna inte berättigad till projektbidrag.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
7) Skuru IK
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Aktiv utbildning
2020-09-01 – 2021-05-31
30 000 kronor
Avslag

Beskrivning:
Skuru IK vill genomföra en utbildningsinsats för sina aktiva medlemmar mellan 12 och
16 år. Utbildningen är planerad så att deltagarna arbetar med en del per säsong under
fem säsonger. Syftet med respektive del är att deltagarna ska: känna delaktighet och
trivas; få kunskap om sin idrott; stärka självkänslan och självförtroendet; ge insikt i hur
föreningen ser ut och fungerar samt fundera kring nutid och framtid med sitt idrottande.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill utbilda sina
medlemmar även inom andra områden än handboll för att de ska utvecklas och växa.
Riksidrottsförbundet-SISU Stockholm (RF-SISU) erbjuder genom sina
idrottskonsulenter hjälp till föreningar för att planera, genomföra och även finansiera
idrottsövergripande utbildningar inom liknande områden som Skuru IK avser. Enheten
har varit i kontakt med RF-SISU Stockholm och förmedlat kontaktuppgifter till
föreningen.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
8) Nacka Wallenstam IBK
Projekt:
Fys-satsning
Tidpunkt:
2020-05-01 – 2021-04-31
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Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

40 000 kronor
Avslag

Beskrivning:
Nacka Wallenstam IBK vill genomföra en satsning på fysisk träning. För det vill
föreningen ta hjälp av extern specialistkompetens. Tanken är att personen med
specialistkompetens ska utbilda föreningens ledare, göra åldersanpassade
träningsprogram till de olika lagen samt besöka och leda enstaka träningar. Föreningen
avser ta in den extra resursen redan i maj 2020 med avsikten att utbilda föreningens
ledare samt presentera träningsupplägg för vad som är viktigt att jobba med i respektive
ålder och hur periodiseringen ser ut. Tanken är sedan att personen löpande besöker lagen
under säsongen och håller träningspass för att kvalitetssäkra träningen. Projektet
planeras vara genomfört i april 2021.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att Nacka Wallenstam IBK vill satsa
på fysisk träning för att komplettera sin vanliga träning. Det anses också positivt att
föreningen vill arbeta skadeförebyggande. Enheten gör dock bedömningen att fysisk
träning eller eftersäsongsträning är något som förekommer inom de flesta idrotter och
bedöms vara en del av den ordinarie verksamheten. Enheten anser även att
projektbidraget inte är avsett för att ta in specialistkompetens som ska lägga upp
specialanpassade träningsprogram för barn, den kompetensen bör redan finnas hos
utbildade ledare inom föreningen. RF-SISU Stockholm erbjuder genom sina
idrottskonsulenter hjälp till föreningar för att planera, genomföra och även finansiera
idrottsövergripande utbildningar inom många områden, fysisk träning är vanligt
förekommande.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
9) Nacka Ridklubb
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Ledarutbildning/Nätverkande
2020-09-01 – 2020-11-22
22 000 kronor
Avslag

Beskrivning:
Nacka Ridklubb vill arbeta för att få in fler killar i föreningen för att på lång sikt kunna
starta ”killgrupper”. För att åstadkomma detta vill föreningen bland annat bjuda in en
”killförening” till stallet vid två tillfällen. Medlemmar från killföreningen ska sedan
fungera som en referensgrupp i det fortsatta arbetet med att rekrytera fler killar.
Föreningen vill även utbilda sina befintliga medlemmar/ledare för att bättre kunna ta
emot nya killar. De utbildningar som planeras föreslås utföras av speciellt anlitade
föreläsare/utbildare.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att Nacka Ridklubb vill satsa på att få
in fler killar i föreningen. Dock anser inte enheten att planerat projekt kommer ge
efterfrågad effekt samt att kostnaden är orimlig i relation till förväntade effekter. Att
bjuda in en ”killförening” från en annan idrott kan visserligen eventuellt skapa vissa
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intressanta möten som annars inte hade skett. Att killarna från den inbjudna föreningen
ska fungera som en referensgrupp och att det arbetet sedan ska resultera i nödvändiga
förändringar som sedan ska ge effekt anses långsökt och osannolikt. Likaså bedöms
projektet omständligt och kostsamt i relation till vad som hade kunnat göras för samma
insats. RF-SISU Stockholm erbjuder genom sina idrottskonsulenter hjälp till föreningar
för att planera, genomföra och även finansiera idrottsövergripande utbildningar.
Eventuellt kan de vara behjälpliga i föreningens arbete med att ta fram en strategi för hur
fler killar kan rekryteras. Likaså erbjuds föreningen konsultativt stöd från handläggare
på kommunen med planering av eventuella framtida projekt.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
10) Nacka Ridklubb
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Från sjukhussängen till Elitryttare
2020-09-01 – 2020-11-22
8 000 kronor
Avslag

Beskrivning:
Nacka Ridklubb vill bjuda in en extern föreläsare som ska prata om hur man stärker sin
självkänsla, sätter mål och vikten av att utmana sig själv för att lyckas.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill utbilda sina
medlemmar även inom andra områden än ridning för att de ska utvecklas och växa.
Enheten gör dock bedömningen att ansökan inte uppfyller kriterierna för projektbidraget.
RF-SISU Stockholm erbjuder genom sina idrottskonsulenter hjälp till föreningar för att
planera, genomföra och även finansiera idrottsövergripande utbildningar inom liknande
områden föreningen avser.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
11) Hellas Friidrottsklubb
Projekt:
Intern resultattävling
Tidpunkt:
2020-09-01 – 2020-11-22
Ansökt belopp:
5 050 kronor
Beslutsförslag:
Avslag
Beskrivning:
Hellas Friidrottsklubb vill arrangera en intern resultattävling. Tävlingen ska vända sig
till befintliga medlemmar med syftet att få fler ”att våga tävla”. Föreningen planerar att
använda sig av Svenska Friidrottsförbundets ”Nya tävlingsformer för barn”. Föreningens
elitaktiva ska vara med som extra ledare och stöd under tävlingen.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill arrangera en intern
tävling och ta sig an Friidrottsförbundets nya tävlingsformer. Dock görs bedömningen
att projektet inte uppfyller kraven i projektbidraget då tävlingen endast riktar sig mot
redan befintliga medlemmar. Likaså görs bedömningen att ansökan avser ordinarie
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verksamhet då Svenska Friidrottsförbundets tävlingsformer, även om de är nya, måste
anses vara de ordinarie tävlingsformerna för friidrott.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
12) Hellas Friidrottsklubb
Projekt:
Föreläsning om Barnkonventionen
Tidpunkt:
2020-09-01 – 2020-11-22
Ansökt belopp:
18 000 kronor
Beslutsförslag:
Avslag
Beskrivning:
Hellas Friidrottsklubb vill dels utbilda sina barn och unga inom Barnkonventionen men
även de föräldrar som inte fick möjlighet att delta på utbildningen föregående säsong.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill utbilda sina
medlemmar även inom andra områden än friidrott, till exempel Barnkonventionen.
Enheten gör dock bedömningen att föreningen kan få hjälp via RF-SISU Stockholm. RFSISU Stockholm erbjuder genom sina idrottskonsulenter hjälp till föreningar för att
planera, genomföra och även finansiera idrottsövergripande utbildningar inom till
exempel Barnkonventionen.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Fritidsnämnden föreslås bevilja ansökningar med ett sammanlagt belopp om 51 700
kronor.
Konsekvenser för barn
Föreningarna i kommunen är ett viktigt och betydelsefullt verktyg i att skapa en
meningsfull fritid och goda förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera av
projekten handlar om att öka, utveckla och bredda utbudet av fritidsverksamheter för
barn och unga i kommunen.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

