Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2021-11-21
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/67

Projektbidrag, Ansökningsperiod 2, 2021
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1.Boo FF 19 800 kronor för målvaktsutbildning i samverkan med Skuru IK och
Nacka IBK
2. Nacka Ridklubb 10 600 kronor för ungdomsledarkurser
3. Älta IF 24 600 kronor för rekrytering av tjejer till sin ishockeyverksamhet

2. Fritidsnämnden beslutar att avslå:
4.Twisters Cheer Elites ansökan om 51 860 för ledarutbildning

Sammanfattning
Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska projektbidraget hjälpa föreningar att genomföra
projekt som kan höja verksamhetens kvalitet, skapa en möjlighet att pröva nya
verksamhetsformer och nå nya grupper. Sista ansökningsdag för projekt som ska starta
under våren 2022 var den 1 oktober 2021. Vid detta tillfälle hade det inkommit 4
ansökningar om projektbidrag. Den totala budgeten för projektbidraget är för 2021 147
000 kronor. Under vårens ansökningsperiod beviljades fem ansökningar med ett totalt
belopp om 92 000 kronor och därmed återstår 55 000 kronor att fördela vid detta
ansökningstillfälle. Av fyra inkomna ansökningar föreslås tre beviljas projektbidrag med
ett totalt belopp om 55 000 kronor.
Föreningarna har bland annat ansökt om bidrag för ledarutbildningar och rekrytering av
flickor till ishockey.

Ärendet
Syftet med projektbidraget är att ge föreningar stöd för att genomföra projekt som kan
höja verksamhetens kvalitet samt att ge föreningar möjlighet att pröva nya
verksamhetsformer och stöd för att nå nya grupper. Projektbidragen prioriteras även
utifrån nämndens prioriterade målgrupper och strategiska mål.
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Bidraget kan sökas vid två tillfällen per år, senast 1 april för projekt som ska starta under
hösten innevarande år och senast 1 oktober för projekt som ska starta under våren
nästkommande år.
Ansökningar som inkommit till den 1 oktober 2021
Fyra ansökningar har inkommit under höstens ansökningsperiod fram till den 1 oktober
2021. Varje projektansökan beskrivs i korthet nedan följt av enhetens bedömning och
förslag till beslut.
1. Boo FF
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Målvaktsutbildning - Workshops
2022-01-01 – 2022-06-01
20 000 kr
19 800 kr

Boo FF har tillsammans med Nacka Innebandyklubb och Skuru IK Handboll påbörjat
ett samverkansprojekt med syftet att lära av varandra inom mental, fysisk och taktisk
träning. Projektet kommer involvera cirka 70 barn som idag är aktiva som målvakter i
någon av idrotterna/föreningarna. Deltagarna kommer att få testa varandras idrotter
under ledning av, inom den specifika idrotten, aktiva ledare.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill utveckla en samverkan med andra
föreningar genom ett program för att utbilda och utveckla sina spelare. Det är även
positivt att föreningarna samverkar för att ta till vara och dela med sig av den kunskap
som finns inom föreningarna samt att deltagarna får möjlighet att testa på andra idrotter
och umgås med barn som är aktiva inom dessa.
Enheten föreslår att Boo FF beviljas ett projektbidrag om 19 800 kronor. Bidraget avser
täcka kostnader för ledar- och instruktörsarvoden.
2. Nacka Ridklubb
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Ungdomsledarkurs
2022-01-11 – 2022-03-13
10 800 kr
10 600 kr

Nacka Ridklubb är i behov av fler ledare och föreningen vill därför skicka två ungdomar
på en ledarutbildning hos Stockholms Läns Ridsportförbund. Syftet med utbildningen är
att de blivande ledarna ska; utveckla sin förmåga att kommunicera och samarbeta, få
grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap, få insikt i hur de kan skapa
anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar, utveckla färdigheter i att,
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utifrån ett säkerhetsperspektiv, planera, genomföra och utvärdera aktiviteter samt
utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill utbilda sina egna ungdomar till ledare.
Att utbilda aktiva till ledare bedöms inte bara leda till att föreningen får bättre ledare med
mer förståelse för deltagarna, det kommer också leda till att de ungdomar som får ta del
av utbildningen kommer att utvecklas som ledare samt att fler personer väljer att stanna
inom idrotten under längre tid.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 10 600 kronor.
3. Älta IF
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Fler hockeytjejer
2021-01-01 – 2022-03-31
32 670 kr
24 600 kr

Inom ishockeyn överlag och inom Älta IFs ishockeyverksamhet är det en
överrepresentation av pojkar. Älta IF vill därför rekrytera fler flickor till sin
ishockeyverksamhet. Genom att arrangera fyra till fem rekryteringstillfällen under hösten
där flickor ges en möjlighet att prova på ishockey kostnadsfritt hoppas föreningen kunna
fylla på med nya deltagare i de lag som riktar sig till flickor födda mellan 2009 och 2014.
Föreningen vill köpa in låneutrustningar som ska kunna nyttjas vid prova på
verksamheten samt vid framtida rekryteringsprojekt. Föreningen vill även genom
bidraget täcka kostnader för marknadsföring.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill rekrytera fler barn och ungdomar. Då
idrotten överlag och särskilt ishockeyn har en underrepresentation av flickor anser
enheten att projektet bör beviljas projektbidrag. Enheten föreslår att föreningen beviljas
bidrag för att köpa in låneutrustningar.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 24 600 kronor. Bidraget ska täcka kostnader
för låneutrustningar.
4. Twisters Cheer Elite
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Utbildning tränare
2021-09-25 – 2021-12-10
51 860 kr
Avslag
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Till följd av att cheerleading är en relativt ny idrott i Sverige är ledarrekryteringen mer
utmanande än i många andra, mer etablerade, idrotter. Twisters Cheer Elite vill utbilda
sina egna aktiva till att bli ledare och har inkommit med en ansökan om att under hösten
2021 skicka sina aktiva på ledarutbildningar.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill utbilda sina egna aktiva till ledare. Att
utbilda aktiva till ledare bedöms inte bara leda till att föreningen får bättre ledare med
mer förståelse för deltagarna, det kommer också leda till att fler personer väljer att stanna
inom idrotten under längre tid. Dock har föreningen inkommit med sin ansökan för att
retroaktivt finansiera ledarutbildningarna som genomförs under hösten 2021. Till följd av
att ansökningar som inkommer under höstens ansökningsperiod ska avse verksamhet
som ska bedrivas under efterföljande vår anser enheten att ansökan bör avslås. Enheten
har i dialog med föreningen kommit överens om att föreningen framöver ska inkomma
med ansökan i god tid innan planerade projekt eller utbiildningsinsatser ska genomföras.
Föreningen anger att den avser inkomma med en ansökan under nästföljande
ansökningsperiod för nästa års utbildningar.
Enheten föreslår att ansökan avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Fritidsnämnden föreslås bevilja ansökningar med ett sammanlagt belopp om 55 000
kronor. Bidragen som förslås beviljas ryms inom beslutad budgetram för projektbidraget.
Om fritidsnämnden fattar beslut enligt enhetens förslag innebär det att hela
projektbidragets totala budget om 147 000 kronor för 2021 är utbetald.

Konsekvenser för barn
Föreningarna i kommunen är ett viktigt och betydelsefullt verktyg i att skapa en
meningsfull fritid och goda förutsättningar för barn och unga i kommunen.
Konsekvenserna av förslagen i beslutet skulle innebära positiva konsekvenser för barn då
flera av projekten handlar om att öka, utveckla och bredda utbudet av
fritidsverksamheter för barn och unga i kommunen.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
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