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Fritidsnämnden

Överenskommelse om samverkan mellan Nacka
kommun och Värmdö kommun gällande ersättning till
Nacka Värmdö Skidklubb för skidspårning
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar om fortsatt samverkan genom att ingå en överenskommelse
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen där Nacka kommun och Värmdö kommun ingår en
överenskommelse om ekonomisk ersättning till föreningen Nacka Värmdö skidklubb för
skidspårning.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Nacka Värmdö skidklubb, med säte i Värmdö kommun, verkar över
kommungränserna genom bland annat skidspårning i både Nacka kommun och Värmdö
kommun.
Nacka kommun och Värmdö kommun har tidigare samverkat kring skidspårning som
sträcker sig över kommungränserna. Fortsatt samverkan säkerställs genom att det
tecknas en överenskommelse mellan kommunerna gällande ekonomisk ersättning till
föreningen Nacka Värmdö skidklubb.
Ärendet
Föreningen Nacka Värmdö skidklubb spårar och underhåller skidspåret som dras på
Nacka golfklubb samt till det anslutande Ekedalsspåret. Skidspåret dras både i Nacka
kommun och i Värmdö kommun.
Föreningen har sitt säte i Värmdö kommun. En inventering, av besökarnas hemkommun,
har genomförts och visat att 70% av besökarna/skidåkarna på skidspåret kommer från
Nacka kommun, 20% från Värmdö kommun och resterande 10% från annan ort.
Nacka kommun och Värmdö kommun har tidigare samverkat kring skidspårning som
sträcker sig över kommungränserna. Fortsatt samverkan säkerställs genom att det
tecknas en överenskommelse mellan kommunerna gällande ekonomisk ersättning till
föreningen Nacka Värmdö skidklubb.
Värmdö Kommun har ett separat driftssamverkansavtal med Nacka Värmdö Skidklubb
vilket ligger till grund för överenskommelsen mellan kommunerna.
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Nacka kommun ger i dagsläget tre föreningar, Järla Orientering och Skidor,
Saltsjöbadens IF:s skidsektion och Boo Kanot och Skidklubb, ersättning för spårning av
skidspår i kommunen.
Kultur- och fritidsenhetens bedömning
Kultur och fritidsenheten anser att det är positivt att ingå en överenskommelse om
fortsatt samverkan med Värmdö kommun för att möjliggöra längdskidåkning i
kommunen. Enheten anser att det ur ett folkhälsoperspektiv kommer tillskapa och
erbjuda goda möjligheter till fritidsaktivitet för såväl skidföreningar som för allmänheten
i kommunen
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär att fritidsnämnden beslutar att genom överenskommelsen
maximalt betala ut 30 000 kronor per år till Värmdö kommun. Beloppet ryms inom
fritidsnämndens budget.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut innebär barn och unga ges möjlighet att på preparerade skidspår utöva
såväl spontan som organiserad längdskidåkning i kommunen.
Handlingar i ärendet
- Överenskommelse om samverkan mellan Nacka kommun och Värmdö kommun
gällande dragning av skidspår av Nacka Värmdö Skidklubb
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