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Fritidsnämnden

Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag till
Järla IF FK, Dream Team
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ingå överenskommelse enligt bilaga till tjänsteskrivelsen
daterad den 5 februari 2021 genom vilken Järla IF FK, Dream Team, beviljas
verksamhetsstöd på 150 000 kronor för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Järla IF Fotboll, Dream Team, bedriver fotbollsverksamhet för barn och unga med
funktionsnedsättning. Fritidsnämnden har sedan år 2014 stöttat föreningens verksamhet
för målgruppen. Stödet har avsett bland annat extra ledarkostnader, ”prova på tillfällen”
och nolltaxa för tider på bollplan, marknadsföring samt för att kunna fortsätta utveckla
sin verksamhet för målgruppen.
Järla IF Fotboll, Dream Team, ansöker om ett fortsatt och utökat stöd på 150 000 kronor
per år för att utveckla och bedriva fotbollsverksamheten för barn och unga med
funktionsnedsättning.
Dream Team är i dagsläget den enda riktade fotbollsverksamheten för målgruppen i
Nacka. Bedömningen är att föreningens verksamhet är värdefull då den bidrar till ett
ökat utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning i kommunen.
Ärendet
Bakgrund
Fritidsnämnden har sedan år 2014 stöttat Järla IF Fotboll, Dream Teams,
fotbollsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Föreningen har under åren
2017-2018 erhållit 70 000 kr och åren 2019-2020 erhållit 90 000 kr per år för att bedriva
och utveckla fotbollsverksamheten. Stödet har avsett för bland annat extra
ledarkostnader, prova-på-tillfällen och nolltaxa för tid på bollplan, marknadsföring samt
för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet för målgruppen.
Dream Team 2019–2020
Antalet deltagare har ökat till 30 under 2020, som till stor del påverkats av den pågående
coronapandemin. Många deltagare har inte kunnat ta sig till träningarna och
träningstillfällen har ställts in på grund av gällande restriktioner.
Ordinarie träningstillfällen har varit två dagar i veckan, måndagar och onsdagar.
Inga prova på dagar har kunnat anordnas under året.
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Åldersspannet har utökats till 9-18 år.
För kommande år planeras att kunna erbjuda tre tillfällen i veckan och starta upp en
träning för 7-10 åringar. Föreningen planerar delta i seriespel i Mälarserien och har
startat upp ett samarbete med Sirius i Uppsala som har ett liknande lag.
Föreningen ansöker om ett ekonomiskt stöd på 150 000 kronor per år.
Kultur- och fritidsenhetens bedömning
Kultur- och fritidsenheten anser att Järla IF Fotboll, Dream Teams ambitioner för att
utveckla verksamheten och nå fler deltagare går i linje med nämndens mål om bäst
utveckling för alla. I dagsläget är Dream Team den enda riktade fotbollsverksamheten
för målgruppen i Nacka. Enheten anser att verksamheten skapar ett utökat utbud av
fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning, som är en prioriterad
målgrupp, i kommunen.
Enheten föreslår att fritidsnämnden beviljar Järla IF Fotboll, Dream Teams ansökan om
fortsatt utökat stöd. Detta för att möjliggöra att fler unga med funktionsnedsättning får
möjlighet att idrotta utifrån sina egna förutsättningar.
Överenskommelsen gäller under ett år, 2021, för att komma i fas med övriga
överenskommelser med föreningar om verksamhet för funktionsvarierade och för att
utreda om föreningen kommer kunna söka bidrag inom fritidsnämndens reviderade
föreningsstöd inför 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut ryms inom ramen för fritidsnämndens beslutade budget.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut skapar ett större utbud av idrottsaktiviteter för barn och unga med
funktionsnedsättning i Nacka. Vilket möjliggör att det finns en fotbollsverksamhet i
kommunen där barn och unga kan idrotta utifrån sina egna förutsättningar.
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