Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2021-11-21
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2021/68

Investeringsbidrag, Period 2, 2021
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
1. Nacka Ridklubb 2 400 kronor för byte av låscylindrar
2. Järla IF Orientering och Skidor 27 600 kronor för avloppsåtgärder och renovering
av klubbstugan
3. Boo FF 30 000 kronor för renovering av kontor/kansli
4. Hästhagen IF 30 000 kronor för bollstopp och sand vid Hästhagen Beach Arena
5. OK Ravinen 30 000 kronor för takrenovering
6. Älta Scoutkår 30 000 kronor för nya luftvärmepumpar

2. Fritidsnämnden beslutar att avslå:
7. Allianskyrkan i Ältas ansökan om 50 000 kronor för renovering/nybyggnation av
skateboardramp.
8. Boo Folkets Hus ansökan om 31 500 kronor för att ersätta brunnen utrustning

Sammanfattning
Investeringsbidraget riktar sig till bidragsberättigade föreningar som äger eller hyr sina
egna lokaler och anläggningar. Bidrag kan inte sökas för investeringsprojekt i lokaler som
upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen eller för lokaler som ingår i kommunens
utbud av anläggningar.
Syftet med investeringsbidraget är att erbjuda ekonomiskt stöd till föreningarna för att de
ska kunna genomföra olika investeringar, renoveringar eller underhållsåtgärder i sina egna
anläggningar.
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För 2021 finns sammanlagt 500 000 kronor att dela ut i investeringsbidrag.
För de ansökningar som inkom under våren 2021 beviljade fritidsnämnden
investeringsbidrag om totalt 350 000 kronor och således återstår 150 000 kronor till
höstens ansökningsperiod. Totalt har det under höstens ansökningsperiod inkommit åtta
ansökningar om totalt 335 500 kronor.

Ärendet
Bakgrund
Föreningar som vill genomföra investeringar i lokaler och anläggningar kan ansöka om
investeringsbidrag på upp till 50 000 kronor per investeringsprojekt. Föreningar som vill
göra större investeringar kan även ansöka om bidrag hos andra aktörer som till exempel
Riksidrottsförbundet.
Investeringsbidraget ska underlätta för bidragsberättigade föreningar att renovera, göra
ny-, till- eller ombyggnad av egen anläggning. Investeringsbidraget ska även ge föreningar
möjlighet att göra underhållsarbeten i egen anläggning. Bidrag kan inte beviljas för
investeringsprojekt i lokaler som upplåts per timbasis säsongsvis av kommunen och som
ingår i kommunens utbud av anläggningar.
En ansökan om investeringsbidrag ska skickas in via kommunens IT-system för
bidragsansökningar, senast den 1 april respektive den 1 oktober för investeringsprojekt
som planeras starta under nästkommande halvår.
Grundläggande kriterier som måste uppfyllas är att föreningen ska vara bidragsberättigad
enligt fritidsnämndens riktlinjer, det vill säga att föreningen bland annat har tilldelats
kommunalt aktivitetsbidrag under de senaste två åren. Föreningen ska även ha bedrivit
barn och ungdomsverksamhet i anläggningen med en omfattning om minst 50
bidragsberättigade aktivitetstillfällen under det senaste verksamhetsåret. Vidare ska
föreningen uppvisa att verksamhet kan bedrivas i lokalen minst tre år efter avslutad
investering. Investeringsbidragen bedöms även utifrån fritidsnämndens prioriterade
målgrupper och strategiska mål. Enheten har även tolkat att intentionen med
investeringsbidraget är att föreningar endast kan beviljas bidrag för ett
investeringsprojekt per ansökningsperiod.
Vid bedömning av fördelning av investeringsbidrag prioriteras investeringsprojekt efter
nedanstående kategorier:
1. Undanröjer akuta hinder för verksamhet
2. Främjar jämställdhet mellan könen
3. Ökar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
4. Minskar negativ miljöpåverkan
5. Främjar säkerhet och trygghet
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6. Bidrar till ökad folkhälsa och stimulerar till fysisk aktivitet
7. Bidrar till ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn och unga
För år 2021 är sammanlagt 500 000 kronor avsatt till investeringsbidrag. Enheten föreslår
att nämnden beviljar sex ansökningar om totalt 150 000 kronor för höstens ansökningar.
Om nämnden beslutar enligt enhetens förslag är således hela investeringsbidragets
budget för 2021 utbetald.
Ansökningar som inkommit till den 1 oktober 2021
Under vårens ansökningsperiod fram till den 1 oktober 2021 har 8 ansökningar om
investeringsbidrag inkommit till fritidsnämnden.
Varje ansökan beskrivs nedan i korthet följt av enhetens bedömning och förslag till
beslut.
1 Nacka Ridklubb
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Låsbyten
Nacka Ridklubbs ridhus i Velamsund
2021-10-11 – 2021-10-31
2 400 kronor
2 400 kronor

Nacka Ridklubb har i sitt ridhus i Velamsund problem med låsen och vill byta ut vissa av
låscylindrarna, främst för att förbättra säkerheten i ridhuset då de nyligen haft inbrott
men även för att förenkla och möjliggöra att man ska kunna ta sig in i lokalerna utan att
behöva använda flera nycklar. Det pågår ett arbete mellan kommunen och Nacka
Ridklubb med ambitionen att åstadkomma ett nytt ridhus och nya ägarförhållanden.
Arbetet har till följd av vissa hinder dragit ut på tiden och föreningen bedömer att de inte
kan vänta längre med att byta ut låscylindrarna.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen arbetar med trygghetsskapande insatser. I
reglerna för investeringsbidraget framkommer att föreningar, för att beviljas bidrag, ska
kunna visa att verksamhet kommer bedrivas under minst tre år. Då ridhuset ska rivas och
återuppbyggas under kommande år kan föreningen inte visa detta. Enheten anser dock
att bidraget ändå bör beviljas då kommunen är involverad i uppförandet av det nya
ridhuset samt att föreningen kan ta med de nya låscylindrarna till nästkommande ridhus
eller annan byggnad som används i verksamheten.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 2 400 kronor.
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2 Järla IF Orientering och Skidor
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Avloppsåtgärder och renovering
Järlagården, Hästhagsvägen 2
2021-11-01 – 2022-12-31
50 000 kronor
27 600 kronor

Järlagården är navet i Järla IF Orientering och Skidors verksamhet. Då föreningen
bedriver all sin idrottsliga verksamhet utomhus är möjligheterna till omklädning och
samlingar inomhus i klubbhuset en förutsättning för att kunna bedriva en väl fungerande
ungdomsverksamhet, särskilt under årets kalla och mörka månader. Järla IF Orientering
och Skidor vill, som en fortsättning på sin upprustning av Järlagården, även genomföra
ett arbete av avloppet i klubbstugan. Anledningen är att det under våren 2021 upptäcktes
stora brister i befintligt avlopp från herrarnas omklädningsrum, dusch och bastu som
måste åtgärdas omgående.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen fortsätter att upprusta sin klubbstuga för
att säkerställa att verksamheten fortsatt kan bedrivas i samma eller större omfattning som
nu. Enheten bedömer att investeringen i Järlagården kommer bidra till att undanröja
akuta hinder för verksamheten och, då föreningen bedriver sin verksamhet utanför
kommunens lokaler/anläggningar, bidra till ett bredare utbud av föreningsdrivna
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 27 600 kronor.
3 Boo FF
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Renovering kontor/kansli
Boo FF:s kansli, Boovallen 1
2022-01-10 – 2022-01-28
50 000 kronor
30 000 kronor

Boo FF är Nackas största förening för barn- och ungdomsidrott. Föreningen växer
fortfarande, både till antal medlemmar och personal. Föreningen behöver därför
genomföra vissa ombyggnationer och utveckla klubbstugan för att åstadkomma en bättre
arbetsmiljö för sin personal. Till exempel vill föreningen måla om, lägga nytt golv och
köpa in nya skrivbord, stolar och ljudabsorberande skärmar.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen fortsätter att utvecklas för att även
framöver locka medlemmar och kompetent personal till verksamheten. Föreningen
ansöker om bidrag för att dels genomföra målning och golvbyte men även för att köpa in
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diverse kontorsmöbler. Då investeringsbidraget ska gå till fasta inventarier gör enheten
bedömningen att investeringen i kontorsmöblerna inte ska omfattas av bidraget.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 30 000 kronor. Bidraget ska täcka kostnader
för att måla om och lägga om golvet.
4 Hästhagen IF
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Hästhagen Beach Arena
Hästhagen Beach Arena, Östervägen
2021-10-01 – 2021-12-31
50 000 kronor
30 000 kronor

Hästhagen Beach Arena byggdes under sommaren 2020. Nacka kommun (enheten för
drift och utemiljö) bekostade huvuddelen av kostnaderna för anläggningen medan
föreningen stod för arbete. Hästhagen IF ansökte under vårens ansökningsperiod
investeringsbidrag för att komplettera sargen, fylla på sand och bygga bollstopp för att
utveckla anläggningen ytterligare.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill utveckla anläggningen. Enheten anser
även att ett beviljat bidrag sannolikt skulle leda till att en säkrare verksamhet kan bedrivas
vid anläggningen då ett bollstop minskar risken för olyckor om bollar åker ut på bilvägen
samt att mer sand minskar risken för skador då underlaget blir mjukare.
Då den anläggning föreningen avser utveckla varken ägdes eller långtidshyrdes med ett
hyreskontrakt av föreningen avslog nämnden ansökan. Föreningen har sedan ansökan
avslogs tecknat avtal med enheten för drift och utemiljö avseende förhyrning av
anläggningen. Enheten bedömer därför att detta inte längre är ett hinder för att bevilja
ansökan.
Enheten anser även att det är positivt att arbete kring uppbyggnad och förvaltning av
anläggningen sker genom ideellt arbete samt att ett beviljande av bidrag till föreningen
bidrar till ett ökat utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter i kommunen.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 30 000 kronor. Bidraget ska täcka kostnader
för bollstop och delvis för sand inklusive transport.
5 OK Ravinen
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:

Takrenovering
OK Ravinens klubbstuga, Ältavägen 110
2022-03-01 – 2022-04-01
50 000 kronor
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Beslutsförslag:

30 000 kronor

OK Ravinen behöver lägga om taket på sin klubbstuga. Det befintliga taket på
klubbstugan är gjort av papp och omläggning behöver göras för att undanröja risken
vattenskada då inspektioner har visat stor risk för läckage. Klubben har gjort
bedömningen att arbetet inte kan genomföras genom ideellt arbete. Föreningen vill även
ansöka om ett större bidrag som sträcker sig över två ansökningsperioder för att utöka
den kommunala finansieringen av projektet.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är viktigt att föreningens underhåller sin klubbstuga för att
säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Enheten anser därför att ansökan bör beviljas.
Föreningen efterfrågar även ett ytterligare bidrag under nästkommande
ansökningsperiod. Det framkommer i reglerna för investeringsbidraget att bidrag endast
beviljas till investeringsprojekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats, då
OK Ravinen vill söka bidraget för att fortsätta ett pågående investeringsprojekt bedömer
enheten att det inte är möjligt att bevilja en ytterligare ansökan. Ytterligare motiveringar
för ett nekande till föreningens förfrågan om ett ytterligare bidrag under nästkommande
ansökningsperiod är att föreningar endast ska beviljas ett bidrag om 50 000 kronor per
investeringsprojekt samt att nämnden, då den inte vet vilka ansökningar som inkommer
under nästkommande ansökningsperiod, inte kan göra den typen av åtaganden.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 30 000 kronor.
6 Älta Scoutkår
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Energieffektivisering av scoutstugan
Scoutstugan, Alpvägen 90, Älta
2021-08-01 – 2021-10-31
50 000 kronor
30 000 kronor

Älta Scoutkår tog över ägandeskapet av sin scoutstuga från kommunen på 1980-talet.
Föreningen nyttjar själva scoutstugan på kvällar och helger medan de på dagtid hyr ut
lokalerna till en förskola. Älta scoutkår behöver nu installera nya luftvärmepumpar i sin
klubbstuga, delvis för att minska negativ miljöpåverkan genom sänkt energiförbrukning.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen genomför förbättringar av sin klubbstuga.
Genom ett fungerande värmesystem undanröjs hinder för fortsatt verksamhet i
klubbstugan. Då Älta Scoutkår är en förening som bedriver sin verksamhet i egna lokaler
bidrar även investeringen till att säkerställa ett bredare utbud av föreningsdrivna
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Nacka kommun.
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Enheten ser det även som positivt att föreningen genom sin ”stuggrupp” bidrar i så stor
utsträckning som möjligt till projektet. Dock ska elarbeten utföras fackmässigt och därav
begränsas föreningens insats till planering och projektledning.
Kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att bevilja ett investeringsbidrag om 30 000
kronor.
7 Allianskyrkan i Älta
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Renovering/nybyggnation av skateboardramp
Allianskyrkan i Ältas parkering
2021-08-01 – 2021-10-31
50 000 kronor
Avslag

Allianskyrkan i Älta har en skateboardramp på sin parkeringsplats sedan tio år. Kyrkan
vill nu, på grund av att rampen är sliten, totalrenovera den.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att Allianskyrkan i Älta vill upprusta skaterampen på sin
parkering. Dock framkommer det i reglerna för investeringsbidraget att
investeringsbidrag endast ”ges till bidragsberättigade fritidsföreningar” samt att ”föreningen ska ha
fått lokalt kommunalt aktivitetsbidrag under de senaste två åren.” Allianskyrkan i Älta är varken
en bidragsberättigad förening eller har tilldelats aktivitetsbidrag.
Enheten föreslår att ansökan avslås.
8 Boo Folkets Hus (Folkans fritidsgård)
Projekt:
Fastighet:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Återanskaffning av brunnen utrustning
Folkans Fritidsgård, Orminge
2021-11-01 – 2022-02-28
31 500 kronor
Avslag

Sedan Boo Folkets hus brann ner till grunden huserar man i en ersättningslokal i
Ormingehus. Boo Folkets hus vill, i sina ersättningslokaler, skapa möjligheter för att
bedriva samma verksamhet som tidigare. Dock täcker inte försäkringspengarna alla
kostnader. Föreningen ansöker om bidrag för att inhandla nya pingisbord, 3D-skrivare,
laserskärare, streetbasketkorg, målnings- och pysselmaterial samt utrustning för
boxningsträning.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att Boo Folkets hus vill skapa möjligheter att bedriva
den verksamhet som bedrevs innan branden. Dock framkommer det i reglerna för
investeringsbidraget att investeringsbidrag endast ”ges till bidragsberättigade fritidsföreningar”
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samt att ”föreningen ska ha fått lokalt kommunalt aktivitetsbidrag under de senaste två åren.” Boo
Folkets hus är varken en bidragsberättigad förening eller har tilldelats aktivitetsbidrag.
Den dansförening som bedriver dans i Boo Folkets hus lokaler är inte heller en
bidragsberättigad förening utan en kulturskola som erhåller stöd från kulturnämnden.
Den utrustning och det material ansökan avser bedöms inte heller som fasta inventarier,
något som krävs för att en ansökan om investeringsbidrag ska beviljas.
Enheten föreslår att ansökan avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär en kostnad för fritidsnämnden på 150 000 kronor för andra
ansökningsperioden år 2021. Om nämnden fattar beslut enligt enhetens förslag är således
investeringsbidragets totala budget för år 2021 om 500 000 kronor utbetald.

Konsekvenser för barn
Föreningarna i kommunen är ett viktigt och betydelsefullt verktyg i att skapa en
meningsfull fritid och goda förutsättningar att delta i ett demokratiskt samhälle för barn
och unga i kommunen. Flera av projekten handlar om att öka trygghet och säkerhet samt
säkerställa och främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar i Nacka kommun.

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Henrik Ivarsson
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
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