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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/126

Fritidsnämnden

Investeringsbidrag hösten 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1) Järla IF Orienteringsklubb 46 000 kronor för investeringsprojektet ”Ventilation och
varmvatten”.
2) Älta Scoutkår 50 000 kronor för investeringsprojektet ”El-renovering av scoutstugan”.
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
1) Järla IF Orienteringsklubb 50 000 kronor för investeringsprojektet ”Förbättrad entréfunktion”.
2) Järla IF Orienteringsklubb 50 000 kronor för investeringsprojektet ”Köksrenovering”.
3) Järla IF Orienteringsklubb 50 000 kronor för investeringsprojektet ”Målning ytskikt entré och
killarnas omklädning”.
4) Järla IF Orienteringsklubbs ansökan om 50 000 kronor för investeringsprojektet ”Förnyelse av
elljusslinga”.
Sammanfattning av ärendet
Vid utgången av 2020 års andra ansökningsperiod den 1 oktober 2020 hade sex ansökningar om
investeringsbidrag från föreningar med egna anläggningar inkommit. Fem av ansökningarna har
inkommit från Järla IF Orienteringsklubb och en från Älta Scoutkår.
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.
För 2020 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag. För ansökningar som
inkom under våren 2020 beviljade fritidsnämnden investeringsbidrag om totalt 150 000 kronor.
Fritidsnämnden föreslås bevilja två av de nu under hösten inkomna ansökningarna om totalt 96 000
kronor.
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Ärendet
Bakgrund
Föreningar som vill genomföra investeringar i lokaler och anläggningar kan ansöka om
investeringsbidrag på upp till 50 000 kronor per investeringsprojekt. Föreningar som vill göra större
investeringar kan även ansöka om bidrag hos andra aktörer som till exempel Riksidrottsförbundet.
Investeringsbidraget ska underlätta för bidragsberättigade föreningar att renovera, göra ny-, till- eller
ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge föreningar möjlighet att göra
underhållsarbeten i egen anläggning. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som
upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen och som ingår i kommunens utbud av anläggningar.
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 bland annat har tilldelats kommunalt
aktivitetsbidrag under de senaste två åren. Föreningen ska även ha bedrivit barn och
ungdomsverksamhet i anläggningen med en omfattning om minst 50 bidragsberättigade
aktivitetstillfällen under det senaste verksamhetsåret. Vidare ska föreningen uppvisa att verksamhet
kan bedrivas i lokalen minst tre år efter avslutad investering. Investeringsbidragen bedöms även
utifrån fritidsnämndens prioriterade målgrupper och strategiska mål. Enheten har även tolkat att
intentionen med investeringsbidraget är att föreningar endast kan beviljas bidrag för ett
investeringsprojekt per ansökningsperiod.
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. Våren 2020 beviljades tre
ansökningar om totalt 150 000 kronor. Enheten föreslår att nämnden beviljar två ansökningar om
totalt 96 000 kronor för höstens ansökningar.
Om nämnden beslutar enligt enhetens förslag beviljas således 246 000 kronor totalt i
investeringsbidrag för 2020.
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Ansökningar som inkommit till den 1 oktober 2020
Under höstens ansökningsperiod fram till den 1 oktober 2020 har sex ansökningar om
investeringsbidrag inkommit.
Varje ansökan beskrivs nedan i korthet följt av enhetens bedömning och förslag till beslut.
1) Järla IF Orienteringsklubb
Projekt:
Ventilation och varmvatten
Fastighet:
Järlagården
Tidpunkt:
2021-01-01 – 2021-06-01
Ansökt belopp: 46 000 kronor
Beslutsförslag: 46 000 kronor
Beskrivning:
Järla IF Orienteringsklubb har ansökt om investeringsbidrag för att göra underhåll i sin klubbstuga
Järlagården. Ventilationsanläggningen och varmvattensystemet behöver renoveras då de har slutat
fungera. För närvarande saknar klubbhuset nödvändig mekanisk till- och frånluftsventilation. Likaså
behöver varmvattensystemet renoveras då det idag inte fungerar som det ska och riskerar att skålla
personer både i duschar och från kranar.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten bedömer att de två olika investeringarna i klubbhuset är bra och uppfyller
flera punkter investeringsbidrag ska uppfylla. Då föreningen bedriver en stor del av sin verksamhet i
klubbhuset är det viktigt med fungerande ventilation och varmvattensystem. Genom fungerande
ventilationsanläggning och varmvattensystem undanröjs hinder för fortsatt verksamhet i klubbstugan.
Till viss del ökas även säkerheten för personer som vistas i klubbstugan till följd av bättre ventilation
och minskad risk för att bli skållad. Då Järla IF Orientering är en förening som bedriver sin
verksamhet i egna lokaler bidrar även investeringen till att säkerställa ett bredare utbud av
föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka kommun.
Enheten ser det även som positivt att föreningen bidrar med en egen arbetsinsats motsvarande cirka
50 arbetstimmar.
Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att bevilja ett investeringsbidrag om 46 000 kronor.
2) Älta Scoutkår
Projekt:
Elrenovering av scoutstugan
Fastighet:
Scoutstugan, Alpvägen, Älta
Tidpunkt:
2021-01-01 – 2021-03-31
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: 50 000 kronor
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Beskrivning:
Älta Scoutkår tog över ägandeskapet av sin scoutstuga från kommunen på 1980-talet.
Föreningen nyttjar själva scoutstugan på kvällar och helger medan de på dagtid hyr ut lokalerna till
en förskola.
Elsystemet i scoutstugan är i behov av reparationer. Bland annat består huvudcentralen av flera olika
centraler och komponenter som har tillkommit under en lång tidsperiod. Föreningen har sedan
övertagandet, vid olika tillfällen, byggt ut och gjort mindre reparationer av elsystemet. Äldre
installationer som inte längre används har tyvärr lämnats kvar och förbikopplats på ej
fackmannamässiga sätt. Likaså har föreningen vid tidigare arbetsinsatser insett att
säkringsmärkningar inte stämmer. Nu vill föreningen ta ett helhetsgrepp och genomföra en elrenovering för att nå upp till dagens säkerhets- och regelkrav.
Föreningen vill även investera i nya strålkastare för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva
scoutverksamhet utomhus på kvällstid.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten bedömer att de två olika investeringarna i scoutstugan är bra och uppfyller
flera punkter som investeringsbidraget ska uppfylla. Då föreningen bedriver en stor del av sin
verksamhet i och utanför scoutstugan är det viktigt med fungerande elsystem och bra belysning.
Genom fungerande elsystem undanröjs hinder för fortsatt verksamhet i klubbstugan. Till viss del
ökas även säkerheten för personer som vistas i klubbstugan till följd av att det nya elsystemet ska
leva upp till dagens säkerhets- och regelkrav. Investeringen bedöms även minska negativ
miljöpåverkan då de strålkastare föreningen planerar installera är LED.
Då Älta Scoutkår är en förening som bedriver sin verksamhet i egna lokaler bidrar även
investeringen till att säkerställa ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn och
ungdomar i Nacka kommun.
Enheten ser det även som positivt att föreningen genom sin ”stuggrupp” bidrar i så stor utsträckning
som möjligt till projektet. Dock ska elarbeten utföras fackmässigt och därav begränsas föreningens
insats till planering och projektledning.
Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att bevilja ett investeringsbidrag om 50 000 kronor.
3) Järla IF Orienteringsklubb
Projekt:
Förbättrad entréfunktion
Fastighet:
Järlagården
Tidpunkt:
2021-03-01 – 2021-03-31
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
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Beskrivning:
Järla IF Orienteringsklubb har problem med dagvatten som rinner ner för en slänt bakom deras
klubbstuga. Vissa tillfällen har dagvattnet översvämmat entrén men mer ofta har flödet av dagvatten
utanför entrén lett till att grus och jord hamnar i entrén då det fastnar i skor. Föreningen vill investera
i en stödmur för att förhindra att dagvattnet rinner utanför entrén samt skrapgaller för rengöring av
skor.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten bedömer att investeringen är bra och uppfyller flera punkter som
investeringsbidraget ska uppfylla. Bland annat bidrar den genom att minska risken för översvämning
av entrén till att undanröja akuta hinder för verksamheten vid extrem nederbörd. Då Järla IF
Orientering är en förening som bedriver sin verksamhet i egna lokaler bidrar även investeringen till
att säkerställa ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka
kommun.
Enheten ser det även som positivt att föreningen bidrar med en egen arbetsinsats genom
projektledning och borttagning av grus motsvarande uppskattningsvis 44 arbetstimmar.
Då Järla IF Orienteringsklubb redan föreslås beviljas investeringsbidrag för ett annat
investeringsprojekt under samma bidragsperiod bedömer enheten dock att ansökan inte kan beviljas.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
4) Järla IF Orienteringsklubb
Projekt:
Köksrenovering
Fastighet:
Järlagården
Tidpunkt:
2021-01-01 – 2021-02-28
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
Beskrivning:
Varje vecka i samband med föreningens klubbträning lagar de soppa i köket till alla medlemmar.
Detta är en aktivitet som är central för den sociala samvaron i föreningen. Bland annat är det då de
utvärderar träningarna och lär känna varandra. Järlagården används också ofta i samband med
träningsläger för barn och ungdomar i föreningen. Då är det ofta föräldrar som hjälps åt att laga
maten i köket i Järlagården. Dock är vitvarorna slitna och inte anpassade för storköksuppgifter.
Elförsörjningen är inte heller tillräcklig för att driva flera maskiner samtidigt. Likaså är skåp och
bänkskivor uttjänta.
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 då köket är en viktig del i den ordinarie verksamheten för föreningen. Då Järla IF
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Orientering är en förening som bedriver sin verksamhet i egna lokaler bidrar även investeringen till
att säkerställa ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka
kommun.
Enheten ser det även som positivt att föreningen bidrar med en egen arbetsinsats genom bland annat
projektledning, hantering av avfall och slutstädning motsvarande uppskattningsvis 40 arbetstimmar.
Då Järla IF Orienteringsklubb redan föreslås beviljas investeringsbidrag för ett annat
investeringsprojekt under samma bidragsperiod bedömer enheten dock att ansökan inte kan beviljas.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
5) Järla IF Orienteringsklubb
Projekt:
Målning ytskikt entré och killarnas omklädningsrum
Fastighet:
Järlagården
Tidpunkt:
2020-02-01 – 2020-02-28
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
Beskrivning:
Järla IF Orienteringsklubb vill måla entrén och herrarnas omklädningsrum i klubbstugan Järlagården
då de är i behov av ny färg och till viss del även reparationer av snickerier och spackling.
Bedömning:
Investeringsbidraget ska ge föreningar möjlighet att göra underhållsarbeten i sina egna anläggningar.
Kultur- och fritidsenheten bedömer att investeringen innebär underhållsarbete av föreningens
klubbstuga Järlagården. Då Järla IF Orientering är en förening som bedriver sin verksamhet i egna
lokaler bidrar även investeringen till att säkerställa ett bredare utbud av föreningsdrivna
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka kommun.
Enheten ser det även som positivt att föreningen bidrar med en egen arbetsinsats genom
projektledning, skyddstäckning, underarbete och slutstädning motsvarande uppskattningsvis 48
arbetstimmar.
Då Järla IF Orienteringsklubb redan föreslås beviljas investeringsbidrag för ett annat
investeringsprojekt under samma bidragsperiod bedömer enheten dock att ansökan inte kan beviljas.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan avslås.
6) Järla IF Orienteringsklubb
Projekt:
Förnyelse av elljusslinga
Fastighet:
Järlagården
Tidpunkt:
2020-10-01 – 2020-10-31
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Beslutsförslag: Avslag
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Beskrivning:
Järla Orienteringsklubb planerar att byta ut sin elljusslinga vid klubbhuset Järlagården.
Bedömning:
Föreningen meddelade enheten i samband med inskickande av kompletteringar att de har beviljats
bidrag från RF-SISU Stockholm som täcker investeringskostnaden.
Enheten föreslår därför att ansökan avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär en kostnad för fritidsnämnden på 96 000 kronor för andra perioden år
2020. Tillsammans med de redan beviljade investeringsbidragen från vårens ansökningsperiod utgår
ett belopp om totalt 246 000 kronor för investeringsbidrag under 2020 och således återstår 254 000
kronor av investeringsbidragets totala budget för år 2020.
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 säkerställa och främja fysisk aktivitet för
barn och ungdomar i Nacka kommun.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten

