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Dnr FRN 2021/38

Fritidsnämnden

Vuxenvandring jullov 2020
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
2. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 16 000 kronor vardera till Fisksätra IF, Nacka
Saltsjöbadens skytteförening samt Jarlabergs IF för sina vandringar under
jullovet.
Sammanfattning av ärendet
Precis som under sommarlovet erbjöd fritidsnämnden bidragsberättigade föreningar att
vuxenvandra under jullovet. Detta är ett sätt för föreningslivet att tjäna in pengar till sin
förening och samtidigt öka tryggheten i sitt närområde genom att öka vuxennärvaron på
eftermiddagar och kvällar.
Tre föreningar, i olika kommundelar, valde att vandra under jullovet.
Samtliga föreningar har redovisat två korrekta perioder var. Generellt har det varit lugna
kvällar och föreningarna redovisar att de blivit positivt mottagna på sina vandringar. En
förening redovisar att de stött på två kraftigt berusade tonårsflickor nära vatten som de
hjälpt tillrätta och att det kändes mycket bra att vara till hjälp.
Fritidsnämnden noterar redovisningen till protokollet samt beviljar de tre föreningarna
16 000 kronor vardera för genomförda vandringar.
Ärendet
Precis som under sommarlovet erbjöd fritidsnämnden bidragsberättigade föreningar att
vuxenvandra under jullovet. Detta är ett sätt för föreningslivet att tjäna in pengar till sin
förening och samtidigt öka tryggheten i sitt närområde genom att öka vuxennärvaron på
eftermiddagar och kvällar.
Jullovet delades upp i två perioder där föreningarna under varje period skulle välja fyra
dagar att vandra på. Period 1 var 18/12 – 27/12 och period 2 var 28/12 - 10/1.
Kravet var att minst fem personer över 18 år som skulle vandra mellan 16.00 och 21.00.
Föreningarna fick välja var de ville vandra och fick kontaktuppgifter till polis, Polarna
samt kommunens Säkerhetssamordnare. Varje vandring skulle dokumenteras och
redovisas tillbaka till kommunen. Varje godkänd, korrekt genomförd redovisad period
ersätts med 8000 kronor till föreningen.
Tre föreningar, i olika kommundelar, valde att vandra under jullovet. Jarlabergs IF har
vandrat på Sickla ön, med utgångspunkt runt Nacka Forum och Sickla köpkvarter.
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Nacka Saltsjöbadens skytteförening vandrade i Saltsjö-Boo med utgångspunkt från
Orminge Centrum och runt Fisksätra med omnejd vandrade Fisksätra IF.
Samtliga föreningar har redovisat två korrekta perioder var. Generellt har det varit lugna
kvällar och föreningarna redovisar att de blivit positivt mottagna på sina vandringar. En
förening redovisar att de stött på två kraftigt berusade tonårsflickor nära vatten som de
hjälpt tillrätta och att det kändes mycket bra att vara till hjälp.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär att 48 000 kronor betalas ut till tre föreningar, något som ryms
i fritidsnämndens beslutade budget.
Konsekvenser för barn
Beslutet är positivt för barn och unga då föreningar med verksamhet för målgruppen får
möjlighet att tjäna in pengar till verksamheten samt att vuxennärvaron i olika delar av
Nacka bidrar till ökad trygghet för barn och unga under jullovet.
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