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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2021/22

Fritidsnämnden

Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag till
föreningen Nacka HI
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att ingå överenskommelse enligt bilaga till tjänsteskrivelsen
daterad den 5 februari 2021 genom vilken Nacka HI beviljas särskilt verksamhetsbidrag
på 150 000 kronor för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Nacka HI bildades år 1963 och bedriver idrottsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Idrottsverksamheten består av boccia, innebandy, kälkhockey,
rullstolsbasket, rullstolsinnebandy, simning och E-sport.
Nacka HI fyller en viktig funktion för personer med funktionsnedsättning vilken är en av
fritidsnämndens prioriterade målgrupper. Föreningen skapar möjlighet att förverkliga
drömmar för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Föreningen bedriver
aktiviteter som innebär att fritidsutbudet breddas för en målgrupp med begränsade
möjligheter. Därför är bedömningen att verksamheten är angelägen att stödja.
Ärendet
Bakgrund
Nacka HI bildades år 1963 och bedriver idrottsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Idrottsverksamheten består av boccia, innebandy, kälkhockey,
rullstolsbasket, rullstolsinnebandy, simning och E-sport. Föreningen bedriver utöver
idrottsverksamhet även lägerverksamhet. Nacka HI:s vision bygger på en strävan om att
bli Sveriges bästa parasportsförening med en verksamhetsidé om idrott från bredd till
elit. Föreningens verksamhet syftar till att medlemmarna ska erbjudas möjligheter att
idrotta, få förutsättningar att utvecklas och stimulera till ett aktivt hälsosamt liv.
Kultur- och fritidsenhetens bedömning
Nacka HI fyller en viktig funktion för personer med funktionsnedsättning vilken är en av
fritidsnämndens prioriterade målgrupper. För närvarande finns det ingen idrottsförening
i Nacka som bedriver parasport i samma omfattning som Nacka HI. Därför är
bedömningen att verksamheten är angelägen att stödja. Att bedriva idrottsverksamhet för
barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ställer särskilda krav på både utrustning,
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lokaler, ledare och kringarrangemang. Kostnaderna står oftast inte i proportion till
möjliga intäkter.
Enheten föreslår att fritidsnämnden beviljar Nacka HIs ansökan om fortsatt stöd. Detta
för att möjliggöra att fler personer 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 fritidsnämndens budget 2021.
Konsekvenser för barn
Nacka HI skapar möjlighet att förverkliga drömmar för barn, unga och vuxna med
funktionsnedsättning. Föreningen bedriver aktiviteter som innebär att fritidsutbudet
breddas för en målgrupp med annars begränsade möjligheter.
Handlingar i ärendet
1. Överenskommelse Nacka HI, 2021-02-05
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