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Dnr FRN 2021/35

Fritidsnämnden

Justerad fördelningsprincip av tider i ishallar och
sporthallar till följd av COVID-19
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att fördelningen av tider i ishallar under tiden 2021-08-16 till
2022-03-27 och i inomhusanläggningar under tiden 2021-08-16 till 2022-05-06 delvis
ska baseras på antalet medlemmar 2019.
Sammanfattning av ärendet
Konsekvenserna av COVID-19 påverkar föreningslivet i olika utsträckning. Vissa
föreningar har ett ökat antal aktiviteter medan vissa föreningar har varit tvungna att
ställa in stora delar av sin verksamhet. För att fördelningen av tider i ishallar och
inomhusanläggningar inte ska slå olika hårt mot olika föreningar när de återgår till
ordinarie verksamhet föreslår enheten att fördelningen ska baseras på statistiken för
2019. Om en förening, trots pandemin, har lyckats rekrytera fler medlemmar under 2020
än under 2019 ska dock fördelningen till den föreningen baseras på statistiken för 2020.
Ärendet
I fördelningen av tider till föreningar i idrottsanläggningar baseras föreningarnas
tidsandel på hur många medlemmar föreningen har haft under föregående år med minst
tio närvarotillfällen. Medlemmar i olika åldrar genererar även olika stora tidsandelar, en
äldre medlem genererar mer tid än en yngre.
Den pågående pandemin har påverkat föreningslivet i olika utsträckning. Vissa
föreningar/idrotter har haft större möjligheter att ställa om sin verksamhet medan vissa
föreningar/idrotter har varit tvungna att ställa in stora delar av sin verksamhet. Effekten
är att antalet aktiva medlemmar som genererar tider till föreningar i fördelningen har
påverkats. I den närvarostatistik som hittills inkommit avseende 2020 framgår att
utomhusidrotter har påverkats i mindre omfattning.
Enheten föreslår därför att fördelningen avseende fotbollsplaner och idrottsplatser görs
på medlemsstatistik avseende 2020 och omfattas därav inte av detta beslut. Vedertagna
inomhusidrotter som bedrivs i ishallar och inomhusanläggningar har drabbats hårdare av
pandemin då dessa anläggningar har omfattats av fler restriktioner och begränsningar.
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Enheten föreslår därför ett liknande upplägg som i aktivitetsbidraget även avseende
fördelningen av tider i dessa anläggningar. Om en förening har redovisat ett mindre antal
aktiva medlemmar under 2020 än 2019 föreslås att medlemsantalet avseende 2019
används i fördelningen av tider. Om en förening under 2020, trots pandemin, har lyckats
rekrytera fler medlemmar ska redovisat medlemsantal för 2020 ligga till grund för
fördelningen av tider.
Ekonomiska konsekvenser
Enheten bedömer att förslag till beslut inte kommer att få några ekonomiska
konsekvenser för fritidsnämnden.
Konsekvenser för barn
Föreningarna som omfattas av beslutet bedriver en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet. Om ett flertal av dessa föreningar tilldelas avsevärt mindre tider i
framtida fördelning kan det få negativa konsekvenser för föreningslivet och därmed
också för många barn och unga runtom i Nacka. Enheten anser att föreslagen åtgärd
bidrar till att begränsa de negativa konsekvenserna för barns och ungas fritid.
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