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FRN 2021/22

Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag
mellan Nacka HI och Nacka kommun
Bakgrund
Nacka HI bildades år 1963 och bedriver idrottsverksamhet för personer med
funktionsvariation. Idrottsverksamheten består av boccia, el-hockey, innebandy,
kälkhockey, rullstolsbasket, rullstolsinnebandy, simning och e-sport. Föreningen bedriver
utöver idrottsverksamhet även lägerverksamhet. Nacka HI:s vision är att alla som har nytta
och glädje av verksamheten ska veta att vi finns, känna sig välkomna och få en god och
nyttig bredd- eller elit-träning, samt en social gemenskap. Föreningens verksamhet syftar till
att medlemmarna ska erbjudas möjlighet att idrotta, få förutsättningar att utvecklas och
stimulera till att aktivt och hälsosamt liv.
§ 1. Syfte med verksamheten och överenskommelsen
Överenskommelsen syftar till att stärka Nacka HIs förutsättningar att bedriva en aktiv och
omfattande idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Att bedriva
idrottsverksamhet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ställer särskilda krav
på både utrustning, lokaler, ledare och kringarrangemang. Kostnaderna står oftast inte i
proportion till möjliga intäkter.
För kommunen är föreningens arbete betydelsefullt och angeläget. Att stödja
fritidsverksamhet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning är ett prioriterat
område vilket motiverar ett särskilt stöd.
§ 2. Särskilt stöd
Nacka Hi erhåller särskilt stöd på 150 000 kronor per år. Bidraget betalas ut senast den sista
februari aktuellt kalenderår.
Denna överenskommelse avser även nolltaxa för tävlingsarrangemang som är sanktionerade
av respektive specialidrottsförbund på distrikts- och/eller riksnivå.
§ 3. Huvudsaklig idrottsverksamhet
Bidraget ska allmänt stödja Nacka HIs idrottsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Nacka HI ska erbjuda målgruppen tillgängliga och anpassade
fritidsaktiviteter.
§ 4. Prova- på verksamhet, information och marknadsföring
Nacka HI förbinder sig i denna del att svara för:
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a) Nacka HI ska bedriva minst fem ”prova-på arrangemang” under kalenderåret för att
ge fler en möjlighet att testa på föreningens sektioners olika verksamheter.
Skolklasser, föreningar och kommunala verksamheter ska beredas möjlighet att
prova-på och få information och instruktion av föreningens verksamheter.
b) Nacka HI ska delta på fritidsmässan Minfritid.nu eller motsvarande arrangemang
c) Nacka HI ska medverka med information om föreningen i fritidskatalogen ”Kulturoch fritidstips, aktiviteter för dig som behöver extra stöd” och på webbplatsen
www.fritidsnätet.se
d) Nacka HI ansvarar för att marknadsföra och informera om verksamheten
§ 5. Uppföljning
Föreningen Nacka HI ska senast den sista januari inkomma med en skriftlig rapport till
kommunen för avslutat kalenderår. Rapporten ska beskriva hur det särskilda stödet kommit
till användning samt i övrigt ge information om de punkter som nämns i avtalet. Nacka HI
ska när kommunen så önskar erbjuda kommunen insyn i verksamheten.
§ 6. Krav om återbetalning
Om Nacka HI inte uppfyller § 3 och § 4 eller av obefogad anledning vägrar kommunen
insyn i sin verksamhet enligt § 5 blir Nacka HI återbetalningsskyldig för utbetalat stöd.
§ 7. Uppsägning
Båda parter har möjlighet att sägas upp överenskommelsen med sex månaders
uppsägningstid.
§ 7. Giltighetstid
Denna överenskommelse gäller för kalenderåret 2021.
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