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Riktat bidrag till Nacka Vattenskidklubb
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Nacka Vattenskidklubb 80 000 kronor i riktat bidrag
för inköp av ny dragbåt.

Sammanfattning
Nacka Vattenskidklubb (NVSK) inkom i november 2021 med en ansökan till
fritidsnämnden om 400 000 kronor för att köpa in en ny dragbåt till föreningen.
Kostnaden för att köpa in dragbåten är 925 000 kronor. Föreningen beviljades under
2021 ett anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet om 400 000 kronor för inköp av ny
dragbåt.
Enheten föreslår att fritidsnämnden beviljar NVSK 80 000 kronor i ett riktat bidrag.

Ärendet
Nacka Vattenskidklubb (NVSK) är Sveriges äldsta vattenskidklubb, den grundades år
1951. Verksamheten bedrivs på Övre Järlasjön där föreningen arrenderar mark och
vatten av Erstavik Fideikommiss sedan 1968.
NVSK bedriver varje sommar vattenskidskola med cirka 50 deltagare i åldrarna 6 till 20
år samt schemalagda träningar och fri åkning för barn och ungdomar som är medlemmar.
Föreningen har 82 medlemmar varav 53 är mellan 7 och 20 år. Av de som är 7 – 20 år är
74 procent folkbokförda i Nacka kommun. Även allmänhet, som inte är medlemmar, har
möjlighet att få lektioner och genomföra provåk.
Föreningens nuvarande dragbåt är uttjänt och riskerar, vid driftstopp, att stoppa all
verksamhet.
NVSK inkom i november 2021 med en ansökan till fritidsnämnden om 400 000 kronor
för att köpa in en ny dragbåt.
Föreningen har undersökt möjligheten att köpa in en begagnad båt men har inte lyckats
hitta något bra alternativ och därför tagit in offert för att köpa en ny dragbåt. Kostnaden
för att köpa in denna båt är 925 000 kronor.
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Föreningen beviljades under 2021 ett anläggningsstöd från Riksidrottsförbundet om
400 000 kronor för inköp av ny dragbåt.
Kultur- och fritidsenheten bedömer inte att 400 000 kronor kan avsättas i ett riktat bidrag
till NVSK men dock anser enheten att föreningen bör tilldelas bidrag då den verksamhet
föreningen bedriver inte kan bedrivas i kommunala lokaler/anläggningar och på så vis
inte får ta del av subventioner. Enheten anser även att det är positivt att föreningen har
beviljats stöd från Riksidrottsförbundet.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 80 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslaget belopp ligger utanför fritidsnämndens ordinarie bidragsbudget. Dock ryms
beloppet inom fritidsnämndens beslutade budgetramar.

Konsekvenser för barn
Då en fungerande dragbåt är en förutsättning för att föreningens verksamhet ska kunna
fortgå bedömer enheten att föreslaget bidrag kommer att leda till positiva konsekvenser
för de barn och ungdomar i Nacka kommun som ägnar sig åt eller vill prova på
vattenskidåkning.

Bilagor
Ansökan om bidrag till dragbåt.
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