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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/125

Fritidsnämnden

Projektbidrag 2020
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1) Fisksätra IF 40 000 kronor för att erbjuda fysiska aktiviteter i kombination med
tematräffar för målgruppen barn och ungdomar
2) Järla IF Orienteringsklubb 12 150 kronor för utbildningsmaterial
3) Twisters Cheer Elite 20 000 kronor för ledarutbildningar inom mental träning
4) Saltsjöbadens Rodelklubb 20 000 kronor för en förstudie med syftet att utreda
möjligheten att erbjuda rodel året runt
5) Boo Kanot- och skidklubb 18 000 kronor till ledarutbildningar för
ungdomsledare 17–20 år
Fritidsnämnden beslutar att avslå:
6) TjejCompaniets ansökan om 700 000 kronor för att bygga en virtuell plattform
och ansöka om medel för en nationell satsning
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 våren 2021 var den 1 oktober 2020.
Vid detta tillfälle hade det inkommit sex ansökningar om projektbidrag. Den totala
budgeten för projektbidraget är för 2020 147 000 kronor. För ansökningar som inkom
under våren beviljades totalt 51 700 kronor. Dock valde Nacka Ridklubb att ställa in sina
prova-på aktiviteter som en följd av den pågående pandemin och ska därför återbetala
10 500 kronor. Totalt återstår därför 110 500 kronor av projektbidragets budget. Sex av
sju nu inkomna ansökningar föreslås beviljas projektbidrag med ett totalt belopp om 110
150 kronor.
Föreningarna har bland annat ansökt om bidrag för att arrangera boxningsträning för
nybörjare, diverse utbildningsinsatser och för att genomföra en förstudie för en året runt
öppen rodelbana.
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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 oktober 2020
Sex ansökningar har inkommit under höstens ansökningsperiod fram till den 1 oktober
2020. Varje projektansökan beskrivs i korthet nedan följt av enhetens bedömning och
förslag till beslut.
1) Fisksätra IF
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

F3 - Fit Fun Fisksätra
2021-01-01 – 2021-12-31
45 000 kronor
40 000 kronor

Beskrivning:
Fisksätra IF:s boxningssektion vill tillsammans med övriga sektioner inom Fisksätra IF,
Darra Musik och Dans och Fisksätra Folkets Hus erbjuda fysiska aktiviteter i
kombination med tematräffar för målgruppen barn och ungdomar. De fysiska
aktiviteterna ska arrangeras av ledare från boxningssektionen i Fisksätra IF och ska vara
anpassade så att alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Tematräffarna som
arrangeras i samarbete med de andra lokala föreningarna ska ge deltagarna möjlighet att
reflektera över samt utforska hur den egna fysiska och psykiska hälsan hänger ihop.
Arbetsformerna för tematräffarna är workshops, diskussioner, kreativa processer och
möten med positiva förebilder.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill arbeta både med
fysisk och psykisk hälsa. Det bedöms även positivt att Fisksätra IF samverkar med andra
föreningar i närområdet för att på så vis erbjuda en bredare verksamhet för barn och
unga i området. Enheten anser även att det är positivt att aktiviteterna anpassas så att alla
ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 40 000 kronor.
Bidraget avser täcka kostnader för:
- Ledare, ersättning
- Lokalhyra
- Ledar- och deltagartröjor
- Marknadsföring
- Utbildning och utbildningsmaterial
- Mellanmål

20 000 kr
10 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
3 000 kr
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2) Järla IF Orienteringsklubb (och skidor)
Projekt:
Teknikkliv
Tidpunkt:
2021-01-01 – 2020-11-30
Ansökt belopp:
37 000 kronor
Beslutsförslag:
12 150 kronor
Beskrivning:
Järla IF Orientering vill med inkommen ansökan dels finansiera inköp av uppdaterat
utbildningsmaterial för målgruppen barn och ungdomar 7 till 16 år samt ett elektroniskt
stämplingssystem.
Med det uppdaterade utbildningsmaterialet vill föreningen höja kvalitén på
verksamheten. Detta görs bland annat genom att höja den pedagogiska nivån på
teoretiska genomgångar. Med det elektroniska stämplingssystemet avser föreningen höja
kvalitén på träningarna samt bidra till att aktiviteterna blir roligare och mer
stimulerande. På sikt anger föreningen att investeringarna kommer att leda till en högre
kvalité på barn- och ungdomsverksamheten och att fler barn och ungdomar väljer att
fortsätta med idrotten längre upp i åldrarna.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill utvecklas för att
behålla barn- och ungdomar under en längre tid. Uppdaterat utbildningsmaterial bedöms
kunna höja verksamhetens kvalité. Det elektroniska stämplingssystemet klassas som
materialinköp till den befintliga verksamheten och därför gör enheten bedömningen att
det inte ryms inom syftet med projektbidraget. Materialkostnader för att bedriva befintlig
verksamhet är något föreningen tillsammans med sina medlemmar förväntas bekosta.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 12 150 kronor. Bidraget avser täcka kostnader
för utbildningsmaterial.
3) Twisters Cheer Elite
Projekt:
Mental träning och hälsa
Tidpunkt:
2020-10-05 – 2021-05-31
Ansökt belopp:
25 000 kronor
Beslutsförslag:
20 000 kronor
Beskrivning:
Twisters Cheer Elite vill satsa på psykisk hälsa genom att utbilda tio av sina tränare i
mental träning vid sex till sju tillfällen. Syftet är att de utbildade tränarna sedan ska
stötta aktiva inom föreningen samt andra ledare i att hantera psykisk ohälsa. Även
intresserade föräldrar kommer att erbjudas att delta vid ett till två tillfällen. RF-SISU
Stockholm har beviljat föreningen 10 000 kronor för satsningen.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill arbeta förebyggande
mot psykisk ohälsa hos sina medlemmar. Enheten anser även att det är positivt att
föreningen utbildar sina egna ledare i mental träning för att dessa sedan ska föra
kunskapen vidare inom föreningen. Således kommer inte bara fler av de barn och unga
som är aktiva i föreningen i nuläget att gynnas av insatsen, även framtida medlemmar
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kommer att gynnas då kunskapen förs vidare. Enheten anser även att det är positivt att
föräldrar erbjuds möjlighet till deltagande och kunskapshöjande insatser i ämnet samt att
RF-SISU Stockholm är med som bidragsgivare i projektet.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 20 000 kronor.
4) Saltsjöbadens Rodelklubb
Projekt:
Rodel året runt - Förstudie
Tidpunkt:
2021-01-01 – 2021-06-30
Ansökt belopp:
52 000 kronor
Beslutsförslag:
20 000 kronor
Beskrivning:
Vintern 2010-2011 var senast då Saltsjöbadens Rodelklubb kunde erbjuda en fullskalig
verksamhet under tre månader i sin egen kälkbacke. Det resulterade i ett stort antal
aktiviteter fördelat på cirka 300 unika personer och även i cirka 100 nya medlemmar till
föreningen.
Saltsjöbadens Rodelklubb har efter många milda vintrar och inställd verksamhet som
följd tagit beslut om att utreda möjligheterna till en året runt verksamhet i deras
befintliga kälkbacke. Genom olika typer av plastmaterial finns möjligheten att bedriva
verksamhet året runt. Första steget i utredningen är en förstudie där föreningen avser
utreda möjligheter och kostnader för så kallade ”dry slopes”.
I förstudien ingår att:
- Se över behov och kostnader för markarbete
- Se över behov och kostnader för att kunna garantera säkerheten under
aktiviteterna
- Se över behov och kostnader för renovering av klubbens byggnader
- Se över kostnader för rulltransportband (lift), belysning, elarbete och VA
- Se över vilka tillstånd och bygglov som behövs
För att genomföra förstudien vill föreningen anlita en konsult och det är kostnaderna för
konsulten man nu ansöker om projektbidrag för.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill utveckla sin
verksamhet för att kunna erbjuda aktiviteter oberoende av väderlek och årstid. Enheten
anser också att det är positivt om ett bredare utbud av fritidsaktiviteter kan erbjudas
kommunens invånare. Med hänvisning till föreningens tillskott av nya medlemmar under
vintern 2010–2011 bedömer enheten att intresset är tillräckligt stort för att bevilja
föreningen medel för en förstudie.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 20 000 kronor. Bidraget avser täcka
konsultkostnader för en förstudie.
5) Boo Kanot- och skidklubb
Projekt:
Utveckling av ungdomsverksamheten – Både bredd och
tävling
Tidpunkt:
2021-01-01 – 2021-12-31

5 (6)

Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

73 000 kronor
18 000 kronor

Beskrivning:
Boo Kanot- och skidklubb vill utveckla ungdomsverksamheten genom att investera i
paddelmaskiner samt utbildningsinsatser för sina 17 till 20 år gamla ungdomsledare.
Syftet med paddelmaskinerna är att kunna erbjuda fysträning när det inte är möjligt att
paddla på havet och på så vis erbjuda en verksamhet även vintertid. Syftet med
utbildningsinsatserna för föreningens ungdomsledare är att höja verksamhetens kvalité
samt att behålla ledare och aktiva inom föreningen. De utbildningar föreningen vill
skicka sina ungdomsledare på är inriktade på träningslära och träningsplanering,
ledarskap, säkerhet, miljökunskap och paddlingsteknik.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att föreningen vill utveckla
ungdomsverksamheten genom att höja kvalitén. Mer välutbildade ledare bedöms inte
bara leda till en bättre verksamhet utan även till att behålla ledare under en längre tid,
något som är en utmaning inom idrotten överlag. Likaså bedöms investeringen i
ledarutbildningar även bidra till att föreningens aktiva medlemmar fortsätter i
verksamheten längre då kvalitén är högre.
Investeringen i paddelmaskinerna kan leda till en utökad verksamhet då den även kan
bedrivas vintertid. Många idrotter bedriver dock verksamhet även under perioder då
deras huvudsäsong inte pågår och det bedöms som en del av den ordinarie
verksamheten. Även paddelmaskinerna bedöms vara en del av den befintliga
verksamheten och ryms därför inte inom målsättningen med projektbidraget.
Materialkostnader för att bedriva befintlig verksamhet är något föreningen tillsammans
med sina medlemmar förväntas bekosta.
Kultur- och fritidsenheten föreslår att ansökan beviljas med 18 000 kronor. Bidraget
avser täcka kostnader för ledarutbildningar.
6) TjejCompaniet
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

VirtuellaCompaniet
2021-01-01 – 2021-05-31
700 000 kronor
Avslag

Beskrivning:
TjejCompaniet är en lokal fritidsgård som riktar sig till ungdomar som identifierar sig
som tjejer i åldersgruppen 13 till 18 år. Fritidsgården finansieras, till och med den sista
maj 2021, av fritidsnämnden. I den nu avslutade upphandlingen av fritidsgårdar har
TjejCompaniet inte inkommit med något anbud.
Fritidsgården har haft ett 30-tal återkommande besökare. Under den pågående pandemin
har verksamheten delvis bedrivits online och TjejCompaniet vill nu ställa om sin
verksamhet till att bli helt digital och även med en nationell inriktning.
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Syftet med inkommen ansökan är således inte att finansiera verksamhet likt den fysiska
som pågår idag. Syftet är att finansiera en uppstart av projektet VirtuellaCompaniet som
delvis innebär att utveckla en applikation/digital plattform samt för att formulera
ansökningar till Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten för framtida
finansiering/drift av den digitala plattformen.
Bedömning:
Kultur- och fritidsenheten anser att det är positivt att TjejCompaniet har bedrivit en
verksamhet som har riktat sig till barn och ungdomar i Nacka kommun. Det är också
positivt att man vill anpassa sin verksamhet för att möta dagens behov hos barn och
ungdomar.
I den nu inkomna ansökan har TjejCompaniet dock valt att ändra sin geografiska
inriktning/målgrupp. TjejCompaniet vill rikta sig nationellt med stöd från Allmänna
Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten.
Syftet med Nacka kommuns föreningsbidrag är att stötta insatser som primärt ska rikta
sig till barn och ungdomar i Nacka kommun. För nationella satsningar likt
VirituellaCompaniet anser enheten att föreningar och organisationer bör söka stöd från
andra bidragsgivare.
Enheten föreslår därför att ansökan avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Fritidsnämnden föreslås bevilja ansökningar med ett sammanlagt belopp om 110 150
kronor. Bidragen som förslås beviljas ryms inom beslutad budgetram för
projektbidraget. Om fritidsnämnden fattar beslut enligt enhetens förslag återstår 350
kronor av projektbidragets totala budget om 147 000 kronor för 2020.
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.
Konsekvenserna av förslagen i beslutet skulle innebära positiva konsekvenser för barn
då 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

