Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2022-03-24
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2022/29

Särskilt verksamhetsbidrag 2022
Med ansökningsdatum 25 februari 2022

Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja särskilt verksamhetsbidrag enligt nedanstående
fördelning:
a) Astma och allergiföreningen Stockholm Sydost, 19 000 kr.
b) Attention Nacka-Värmdö, 25 950 kr
c) DHB Östra, 7 300 kr
d) FUB Nacka Värmdö, 19 200 kr
e) HRF Nacka Värmdö, 7 700 kr
f) Reumatikerföreningen Nacka Värmdö, 55 000 kr
g) Synskadades riksförbund Nacka Värmdö, 4 600 kr
h) Nacka Värmdö Hjärt-Lung, 16 650 kr
i) Anhörigföreningen Livgivarna, 4 550 kr
j) Astma och allergiföreningen för lägerverksamhet, 10 500 kr
k) Järla IF fotbollsklubb, Dream Team, 100 000 kr
l) Nacka HI, 150 000 kr
m) Stiftelsen Skota hem, 150 000 kr
n) Värmdö ridklubb, funkisridning, 85 000 kr
o) Älta idrottsförening, Funki Skate, 100 000 kr
2. Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om särskilt verksamhetsbidrag från
p) Nacka Simsällskap

Sammanfattning
Enligt fritidsnämndens riktlinjer ska särskilt verksamhetsbidrag stötta verksamheter som
på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för personer med
funktionsnedsättning eller stötta långsiktiga satsningar för folkhälsa och öppen
verksamhet.
Sista ansökningsdag för verksamhet under 2022 var den 25 februari 2022. Vid detta
tillfälle hade det inkommit 16 ansökningar om särskilt verksamhetsbidrag. Den totala
budgeten för bidraget 2022 är 1 207 000 kronor.
Av 16 inkomna ansökningar föreslås 15 beviljas särskilt verksamhetsbidrag med ett totalt
belopp om 756 250 kronor. En ansökan föreslås avslag då syftet med ansökan inte i
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tillräckligt hög grad uppfyllt riktlinjerna för verksamhetsbidraget samt verksamheten
bedöms erhålla andra stöd i tillräcklig omfattning.
Föreningarna har ansökt om bidrag för sociala aktiviteter, idrottsaktiviteter,
intressepolitiskt arbete och satsningar för att öka möjligheter till aktiv fritid för personer
med funktionsnedsättning och ökad folkhälsa i Nacka.

Ärendet
2022 har fritidsnämnden infört ett särskilt verksamhetsbidrag som ska stötta
verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv
fritid för personer med funktionsnedsättning i Nacka kommun. Ytterligare syften med
bidraget är att stötta långsiktiga satsningar för folkhälsa och öppen verksamhet. Bidraget
kan bli aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte står i relation till
kostnaderna för den bidragsberättigade verksamheten. Eller när ett projekt med
projektbidrag övergår till varaktig verksamhet.
Bidraget ersätter tidigare administrationsbidrag för funktionhinderföreningar,
överenskommelser om särskilt föreningsbidrag för verksamhet för funktionsvarierade
samt andra bidrag som avsett insatser för att främja folkhälsan.
Bidraget söks årligen. Ordinarie ansökningstid är mellan 1 juli-25 augusti för kommande
verksamhetsår. Ansökningsomgången för 2022 har genomförts mellan 7-25 februari 2022
på grund av anpassning till nya bidragsregler samt till öppnandet av den nya digitala
ansökningsplattformen Actor Smartbook. Föreningar som mottagit tidigare
administrationsbidrag för funktionshinderföreningar 2021 och föreningar som haft
överenskommelse om särskilt föreningsbidrag för verksamhet för funktionsvarierade
2021 har informerats särskilt om årets ansökningsomgång.
Årets ansökningsförfarande har med några undantag kunnat administreras helt via den
digitala ansökningsplattformen. Föreningarna har erbjudits ett omfattande stöd i form av
handledning via telefon, handledning via personliga möten, inläggning av ansökan i det
digitala verktyget. Kompletteringar har kunnat göras via plattformen, e-post, telefon eller
papper. Målet är inför kommande ansökningsomgångar att all ansökningsadministration
ska kunna göras av föreningarna själva i den digitala plattformen.
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Ansökningar som inkommit till den 25 februari 2022
Totalt 16 ansökningar har inkommit under årets ansökningsperiod. Dessa omfattar
samtliga fem föreningar som tidigare haft överenskommelser om särskilt föreningsbidrag,
nio av elva föreningar som tidigare beviljats administrationsbidrag. Ansökan har även
inkommit från en förening som inte mottagit något av ovanstående bidrag. Utöver dessa
har Järla IF orientering och skidor sökt och beviljats 80 000 kronor i särskilt
verksamhetsbidrag, (FRN 2022/9) för sin verksamhet Friska Nacka. Två föreningar som
tidigare mottagit administrationsbidrag för funktionshinderföreningar, (DHR Nacka
Värmdö och Strokeföreningen Nacka Värmdö), har inte inkommit med ansökningar
trots upprepad kontakt och erbjudande om hjälp med att registrera förening och ansökan
i systemet.
Ansökningar från föreningar som tidigare mottagit administrationsbidrag för
funktionshinderföreningar.
Föreningar som tidigare erhållit administrationsbidrag har beviljats bidrag som motsvarar
100 kr per medlem de redovisat i ansökan. Dessa ansökningar har dock inte specificerat
om medlemmarna varit folkbokförda i Nacka eller i annan kommun. I handläggningen
för särskilt verksamhetsbidrag är utgångspunkten att bidraget ska motsvara 100 kronor
per medlem folkbokförd i Nacka kommun, varför denna information har efterfrågats.
Det innebär att vissa föreningar föreslås få mindre i bidrag än tidigare. Enheten föreslår
att för dessa föreningar i år även bevilja 50 procent av mellanskillnaden från det bidrag de
erhöll 2021. Föreningen kan även beviljas högre bidrag än det medlemsbaserade om det
kan motiveras utifrån särskilda önskemål i ansökan.
a) Astma och allergiföreningen Stockholm-Sydost
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

19 500 kr
198
19 000 kr
19 000 kr

Planerad verksamhet 2022. Målgruppen är alla personer med funktionsnedsättning till
följd av astma och allergi. Årets studiecirkel om 40 kvinnliga pionjärer kommer att ske
utomhus med början den 20 april. 12 tillfällen med gymnastik i Nacka sjukhus. En
medlemsresa i september 2022. Föreningen deltar i lokala funktionshinderråd och
regionala möten.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Föreningen bedriver gymnastik för
medlemmarna, som inte kan delta i "vanliga" gympagrupper. De erbjuder också
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möjligheter för medlemmarna till social samvaro vid andra anordnade aktiviteter inom
föreningen, till exempel promenadverksamhet, studiecirklar, medlemsresor och
mötesaktiviteter.
Bidra till en ökad folkhälsa: Föreningen genomför utåtriktade aktiviteter med information
om astma och allergi, samt annan överkänslighet genom informationsinsatser vid
köpcentra och i anslutning till apotek inom kommunen.
Enheten föreslår att Astma och allergiföreningen Stockholm Sydost beviljas särskilt
verksamhetsbidrag med ansökt belopp, 19 000 kronor.
b) Attention Nacka-Värmdö
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

31 400 kr
215
32 000 kr
25 950 kr

Planerad verksamhet 2022. Medlemmarna är vuxna som har neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar såsom adhd/add, autismspektrum/Asperger syndrom, Tourettes
syndrom och andra närliggande funktionsnedsättningar samt anhöriga till personer med
dessa funktionsnedsättningar. Föreningen anordnar temakvällar, drop-in och caféträffar,
anhörigträffar, tacokvällar, pysselträffar och familjeaktiviteter. Föreningen deltar i olika
nätverk, konferenser och föreläsningar. De vill utveckla sitt intressepolitiska arbete samt
informationsarbetet.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Den verksamhet/träffar föreningen
anordnar bidrar till att personer med funktionsnedsättning får möjlighet till gemenskap
och att få delta i olika träffar utanför hemmet där de kan få möjlighet att byta
erfarenheter, få information och att få umgås.
Bidra till en ökad folkhälsa: Att träffa anhöriga och personer med samma diagnos där man
få träffa andra och dela med sig av egna erfarenheter bidrar till ökad livskvalitet för
målgruppen.
Enheten föreslår att Attention Nacka-Värmdö beviljas särskilt verksamhetsbidrag som
motsvarar 100 kr per folkbokförd medlem, 21 500 kr, och ett tillfälligt påslag som
motsvarar 50procent av differensen från föregående år, 4 450 kr. Totalt 25 950 kr.
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c) DHB Östra
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

10 000 kr
26
13 000 kr
7 300 kr

Planerad verksamhet 2022. Föreningens målgrupp är barn och ungdomar med en
hörselnedsättning och barn och ungdomar med en språkstörning samt deras familjer.
Föreningen arrangerar anpassade och tillgängliga medlemsaktiviteter för att barnen och
ungdomarna ska få en mer aktiv fritid, motverka utanförskap och för att utvidga
nätverket för familjerna. Till aktiviteterna bokas teckenspråkstolkar, teckenspråkiga ledare
och/eller hörseltekniska hjälpmedel i en lugn miljö och i mindre grupper så att det passar
för målgruppen.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Barn och ungdomar får ett bättre
självförtroende, utvecklar sin fysiska form och sociala förmåga genom att delta i olika
fritidsaktiviteter som till exempel teckenspråkig skidskola samt fysiska och mentala
utmaningar som Fångarna på kastellet.
Bidra till en ökad folkhälsa: Föreningen uppmuntrar barn och ungdomar samt deras familjer
till en aktiv och social fritid genom att erbjuda aktiviteter där målgrupperna får röra på sig
och träffa och umgås med andra som delar deras språk och situation.
Enheten föreslår att DHB Östra beviljas särskilt verksamhetsbidrag som motsvarar 100
kr per folkbokförd medlem, 4 600 kr, och ett tillfälligt påslag som motsvarar 50procent
av differensen från föregående år, 2 700 kr. Totalt 7 300 kr.
d) FUB Nacka Värmdö
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

25 700 kr
125
26 000 kr
19 200 kr

Planerad verksamhet 2022. Målgruppen är personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Föreningen har inga åldersgränser eller begränsningar. Föreningen
arrangerar fritidsaktiviteter som utflykter och sammankomster för medlemmarna. Event
som grillfest på en folkhögskola, en årlig julbordsträff, bussresa till Parken Zoo,
medlemsträffar med fika och musik, för umgängesutbyte. Eventuellt planeras en
föreläsning för anhöriga och personal.
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Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: De som bor på gruppbostad har inte så
stora möjligheter till aktiv fritid. Föreningen erbjuder festliga tillfällen med musik, glädje
och socialt umgänge. Föreningen erbjuder fritidsnöjen för ingen eller ringa kostnad för
en ekonomiskt svag grupp.
Bidra till en ökad folkhälsa: Att träffa vänner och få göra roliga saker på sin fritid främjar
hälsa och välbefinnande.
Enheten föreslår att FUB Nacka Värmdö beviljas särskilt verksamhetsbidrag som
motsvarar 100 kr per folkbokförd medlem, 12 500 kr, och ett tillfälligt påslag som
motsvarar 50procent av differensen från föregående år, 6 700 kr. Totalt 19 200 kr
e) Hörselskadades riksförbund, HRF Nacka Värmdö
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

7 400 kr
77
7 700 kr
7 700 kr

Planerad verksamhet 2022. Målgruppen är alla med hörselproblem oavsett ålder.
Målsättningen är att nå så många hörselskadade som möjligt i Nacka kommun genom att
bjuda in till Café-träffar på lokal där alla kan få hjälp med frågor och hjälp med
hörselutrustning. Föreningen kollar T-slingor i publika lokaler och har en mobil T-slinga
som även lånas ut vid behov. Föreningen kan göra hörseltester med egna paddor.
Caféträffarna arrangeras på Lusthuset i tillfälliga Boo Folkets hus. Ambitionen är också
att kunna visa några HRF Talks och diskutera aktuella frågor.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Föreningen verkar för att hörselskadade inte
skall bli isolerade, att de vågar gå på olika arrangemang då de kan höra bättre.
Enheten föreslår att HRF Nacka Värmdö beviljas särskilt verksamhetsbidrag med ansökt
belopp, 7 700 kronor.
f) Reumatikerföreningen Nacka Värmdö
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

49 500 kr
270
90 000 kr
55 000 kr
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Planerad verksamhet 2022: Föreningen arrangerar föreläsningar som är diagnosrelaterade
för att hjälpa medlemmarna bibehålla livskvalitet trots sjukdom. De erbjuder sociala
aktiviteter såsom QiGong, soppluncher, sommarfest, PUB-kväll, spelkväll, resa till
Dalarna med övernattning, Reumatikerföreningens 40-årsjubileum med middag,
ljusstöpning och julfest, kulturcirkel. Föreningen har också ansökt om 80 000 kr för att
inköpa 7 iPads till styrelsen som skulle vara ett välkommet hjälpmedel då verksamhet och
kommunikation blivit alltmer digitaliserad.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Medlemmarna får möjlighet till gemensam
samvaro som oftast är gratis eller till subventionerad kostnad.
Bidra till en ökad folkhälsa: Samhörigheten bidrar till livskvalitet och glädje. Igenkännande
av andra medlemmar i föreningen skapar stimulans för i stort sett alla.
Enheten föreslår att Reumatikerföreningen Nacka Värmdö beviljas särskilt
verksamhetsbidrag som motsvarar 100 kr per folkbokförd medlem, 27 000 kr, och
föreslår att bevilja stöd till inköp av ipads med 4 000 kr per enhet, 28 000 kr. Totalt
55 000 kr.
g) Synskadades riksförbund Nacka Värmdö
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

4 500 kr
46
8 000 kr
4 600 kr

Planerad verksamhet 2022. Föreningen riktar sig till personer med synnedsättning i
Nacka och Värmdö och planerar 8 träffar under året med olika ämnen. Bland annat att
bjuda in föreläsare och bjuda på fika till medlemmarna. De planerar en bussresa till
Almåsa havshotell, som är synskadades rekreationsanläggning.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Träffarna kan handla om hur man kan må
bättre, tips hur man kan aktivera sig på ett bra sätt.
Enheten föreslår att Synskadades riksförbund Nacka Värmdö beviljas särskilt
verksamhetsbidrag som motsvarar 100 kr per folkbokförd medlem, 4 600 kr.
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h) Nacka Värmdö Hjärt-Lung
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

19 700 kr
136
19 700 kr
16 650 kr

Planerad verksamhet 2022. Föreningen anordnar eftervård, gymnastik, hjärt- och
lungkurser, bowling, stödverksamhet, cirklar och information om hjärt- och
lungsjukdom. De anordnar promenader och utflykter, erbjuder social samvaro, anordnar
anpassad gympa, yoga, vattengymnastik och genomför några utflykter per år. Föreningen
subventionerar alla aktiviteter.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
Bidra till en ökad folkhälsa Ett omfattande program med varierade aktiviteter bidrar till
förbättrad hälsa.
Enheten föreslår att Nacka Värmdö Hjärt-Lung beviljas särskilt verksamhetsbidrag som
motsvarar 100 kr per folkbokförd medlem, 13 600 kr, och ett tillfälligt påslag som
motsvarar 50procent av differensen från föregående år, 3 050 kr. Totalt 16 650 kr
i) Anhörigföreningen Livgivarna
Administrationsbidrag 2021
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

6 100 kr
30
6 100 kr
4 550 kr

Planerad verksamhet 2022. Medlemmarna är anhöriga till barn med psykisk sjukdom.
Föreningen följer med som stöd vid kontakt med sjukvård och myndigheter. De
arrangerar trevliga sociala aktiviteter på olika boenden. Föreningen ordnar så att alla får
åka en vecka på kollo på sommaren.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Föreningen ger bidrag till bland annat Café
Lyktan när de anordnar utflykter för målgruppen.
Bidra till en ökad folkhälsa: Att få komma iväg på aktiviteter och kollo bidrar till att minska
risken för psykisk ohälsa.
Enheten föreslår att Anhörigföreningen Livgivarna beviljas särskilt verksamhetsbidrag
som motsvarar 100 kr per folkbokförd medlem, 3 000 kr, och ett tillfälligt påslag som
motsvarar 50procent av differensen från föregående år, 1 550 kr. Totalt 4 550 kr.
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Ansökningar från föreningar som tidigare mottagit särskilt föreningsbidrag via
överenskommelse eller årlig ansökan
Dessa ansökningar har handlagts och bedömts individuellt utifrån inkomna ansökningar.
Ett antal av dessa föreningar har tidigare beviljats fleråriga bidrag baserat på kontinuerlig
riktad verksamhet för personer med funktionsvariationer. Verksamheten kan också vara
berättigad till aktivitetsbidrag och nolltaxa vid lokalbokning.
j) Astma och allergiföreningen för lägerverksamhet
Särskilt föreningsbidrag 2021
Antal deltagare
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

7 500 kr
2
10 500 kr
10 500 kr

Planerad verksamhet 2022: Varje sommar arrangeras läger för barn med astma och allergi
ute på Assö, Barnens Ö. Sol, bad, segling, lekar på land och på sjön. Föreningen söker
bidrag för att kunna ta emot två barn från Nacka på 2-veckors läger under vecka 29-30
för åldern 11-15 år och ett barn 7-10 år på 1-veckas läger.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Deltagarna lär sig segla och får nya vänner
för livet. I en trygg miljö, med erfarna ledare, sjukvårdspersonal och med specialanpassat
kök får barnen en semester från besvären och kan fokusera på sånt som hör sommaren
till (och samtidigt får föräldrarna avlastning).
Bidra till en ökad folkhälsa: Lägren fokuserar på det friska och ger barnen ett sjöintresse där
man ges möjligheten att bli riktigt duktig på något.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 10 500 kr.
k) Järla IF Fotbollsklubb, Dream Team
Särskilt föreningsbidrag 2020-2021
Antal deltagare
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

120 000 kr/år
36
100 000 kr
100 000 kr

Planerad verksamhet 2022: Föreningen anordnar fotbollsträning för
barn/ungdomar/vuxna med funktionsnedsättning, som behöver särskilt stöd. De har ett
mixat lag utan könsindelning eller åldersindelning och tar emot alla som vill prova på
utan kostnad.
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Deltagarna erbjuds tre träningstillfällen i veckan anpassade efter deltagarnas nivå. Spel i
Mälarserien och träningsmatcher mot andra lag. Fysträning utifrån önskemål varannan
vecka. Utanför fotbollen arrangeras andra lagaktiviteter för att skapa laganda.
Föreningen planerar starta ett samarbete med Hammarby Jets. Det finns också möjlighet
att provspela i andra lag i Järla IF. Två spelare från Dream Team har gått över till
åldersspecifika lag efter att ha spelat i Dream Team i flera år.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Dream Team är det enda fotbollslaget i
Nacka/Värmdö som riktar sig till målgruppen med funktionsnedsättning. De arbetar
även med inkludering och samverkar med andra fotbollslag, då det ökar möjligheten att
fånga upp fler barn/ungdomar som kanske inte hittat en aktivitet som passar dem.
Bidra till en ökad folkhälsa: Målgruppen funktionsnedsatta har svårt att hitta
fritidsaktiviteter, och specifikt lagaktiviteter. I verksamheten finns det möjlighet att träffa
nya vänner över köns- och åldersgränser som är mycket värdefullt, det ökar den psykiska
hälsan att få ett nytt kontaktnät och vänner.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 100 000 kr. Utöver verksamhetsbidraget
kommer föreningen, i dialog med kommunen, erhålla nolltaxa vid lokalbokning för avsedd
verksamhet. Verksamheten mottar även aktivitetsbidrag för deltagartillfällen.

l)

Nacka HI

Överenskommelse om särskilt
föreningsbidrag 2020-2021
Antal deltagare
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

150 000 kr/år
422
150 000 kr
150 000 kr

Planerad verksamhet 2022. Föreningen erbjuder en bredd av parasporter. Deras
verksamhet omfattar flera nivåer och ambitionen är att även skapa möjligheter för
elitidrott. Verksamhet bedrivs inom grenarna boccia, el-innebandy, innebandy,
kälkhockey, rullstolsbasket, rullstolsinnebandy, rullstolsrugby och simning. Föreningen
arrangerar även sommarcamp, vintercamp och Nacka Games.
Enhetens bedömning:
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Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: En bred variation av anpassade aktiviteter
som möjliggör idrottande på individens egen nivå.
Bidra till en ökad folkhälsa: För personer med funktionsvariation så är det viktigt att träna
och hålla sig i form, för att bättre klara av sin vardag.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 150 000 kr. Föreningen erhåller även nolltaxa
vid lokalbokning som avser tävlingsarrangemang som är sanktionerade av respektive
specialidrottsförbund på distrikts- och/eller riksnivå. Verksamheten mottar även
aktivitetsbidrag för deltagartillfällen.
m) Stiftelsen Skota hem
Överenskommelse om särskilt
föreningsbidrag 2020-2021
Antal deltagare
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

150 000 kr/år
150
150 000 kr
150 000 kr

Planerad verksamhet 2022. Skota Hem tillhandahåller seglingsverksamhet med helt
tillgängliga aktiviteter i Saltsjöbaden. Anläggningen är anpassad med rullstolstoalett,
ramper och personliftar. Båtarna är speciellt utvalda och verksamheten har under åren
utvecklat en mycket avskalad pedagogik för att tillgängliggöra grunderna i seglingens
konst oavsett mottagare.
Programmet omfattar prova-på, träning och kurser på nivåer och i båtar som ämnar att
ge alla deltagare möjlighet till maximal utveckling. Verksamhetsbidraget avser möjliggöra
en fortsättning av samarbetet med särskolor och dagliga verksamheter i Nacka.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Verksamheten ger möjlighet att utvecklas
som människa och idrottare och är tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation.
Bidra till en ökad folkhälsa: Seglingen bidrar till ökat självförtroende, självkänsla och större
självständighet, vilket ger livsviktiga verktyg för ökad samhörighet och delaktighet.
Bidra till ett ökat utbud av öppen verksamhet för barn och ungdomar: På de öppna seglingarna kan
deltagare komma så ofta som man vill. Viss föranmälan behövs men inga krav på att
boka upp sig terminsvis finns.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 150 000 kr.
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n) Värmdö ridklubb, funkisridning
Överenskommelse om särskilt
föreningsbidrag 2020-2021
Antal deltagare
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

170 000 kr/år
20
85 000 kr
85 000 kr

Planerad verksamhet 2022. Pararidning (Funkisridning) på Värmdö Ridklubb, ridning för
funktionshindrade. Vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med olika typer av
funktionsvariation. De har utbildade hästar för ändamålet och de hjälpmedel i form av
lift och uppstigningsramp. Deltagarna erbjuds gruppridning i små grupper eller
privatlektioner för de som behöver mer hjälp.
Gruppridning erbjuds måndag-onsdag förmiddag samt onsdag eftermiddag.
Privatlektioner erbjuds tisdagar och onsdagar. Vårterminen består av vanligtvis 24
tillfällen och höstterminen av 20 tillfällen. Gruppridningen är 45 minuter lång och
privatlektionerna 30 minuter långa.
Verksamheten bedrivs på Södra Evlinge gård som ägs av Värmdö Kommun. Föreningen
får även ett verksamhetsbidrag av kultur- och fritidsnämnden i Värmdö Kommun.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Personer med funktionsnedsättning får
möjlighet att rida och umgås med hästar.
Bidra till en ökad folkhälsa: Ridning tränar styrka och balans. Deltagarna får möjlighet att
komma ut i naturen. Närheten till hästarna har en positiv effekt på välmåendet.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 85 000 kr.
o) Älta IF, Funki Skate
Överenskommelse om särskilt
föreningsbidrag 2020-2021
Antal deltagare
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

100 000 kr/år
16
100 000 kr
100 000 kr

Planerad verksamhet 2022. Älta IF Konståkningsverksamhet bedrivs i dag i Älta ishall
där tillgänglighetsanpassningar gjorts bland annat specialanpassade utrustningen No Fall
som gör föreningens skridskoverksamhet möjlig.
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De erbjuder träningar varje tisdag i 10 veckor per termin. De arbetar idag med Sickla
särskola och Myrans helgdagsskola. Prova på-tillfällen erbjuds när tillgången till istid
tillåter.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Barn med funktionsnedsättning får chans
att prova på att åka skridskor och ha roligt på isen.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 150 000 kr. Utöver verksamhetsbidraget
kommer föreningen, i dialog med kommunen, erhålla nolltaxa vid lokalbokning i Älta ishall
för avsedd verksamhet. Verksamheten mottar även aktivitetsbidrag för deltagartillfällen.

Ansökningar som inte tidigare mottagit något av ovanstående tidigare stöd.
p) Nacka Simsällskap
Inga tidigare bidrag inom området
funktionsvariation eller folkhälsa
Antal medlemmar i Nacka
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

81
50 000 kr
avslag

Planerad verksamhet 2022: Föreningen bedriver simundervisning som riktar sig till
ungdomar och vuxna som inte är simkunniga. Särskilda integrationsprojekt har gjorts
som riktat sig till invandrade kvinnor. Under 2022 har föreningen fått stöd från Swim in
Sweden för att erbjuda simundervisning för unga i högstadiet och gymnasiet som riskerar
att inte klara kunskapskravet i idrott. Föreningen söker LOK-stöd i Nacka kommun.
Enhetens bedömning:
Verksamheten uppfyller syftet med bidraget inom följande områden:
En aktiv fritid för personer med funktionsvariation: Föreningen har funktionsvarierade personer
bland deltagare och ledare, men frågar inte specifikt efter funktionsvariationer och söker
inte specifikt bidrag för aktiviteter för den målgruppen.
Bidra till en ökad folkhälsa: Simning är en skonsam motionsform som fungerar för alla
åldrar och även som rehabilitering. Simkurserna ger deltagarna en chans att komma
hemifrån, få utveckla sig själv och sina förmågor, motionera, öva svenska och skapa nya
relationer och nätverk. Simkunnighet är ett första steg till andra vattenrelaterade
aktiviteter.
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Verksamheten bedöms utifrån beskrivningen i ansökan inte i tillräckligt hög grad uppfylla
syftet att på ett särskilt betydelsefullt sätt bidra till en aktiv fritid för personer med
funktionsvariation eller på ett särskilt betydelsefullt sätt bidra till en ökad folkhälsa.
Föreningen söker och erhåller aktivitetsbidrag för sin verksamhet som också har
subventionerad lokalkostnad. Enheten bedömer att ytterligare medel ej behöver skjutas
till. Enheten föreslår att ansökan avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Fritidsnämnden föreslås bevilja ansökningar med ett sammanlagt belopp om 756 250
kronor. Totalt beviljat medräknat tidigare utbetalat 80 000 kr till Järla IF har 836 250
kronor fördelats för 2022. Bidragen som förslås beviljas ryms inom beslutad budgetram
för särskilt verksamhetsstöd. Om fritidsnämnden fattar beslut enligt enhetens förslag
återstår 370 750 kronor av särskilt verksamhetsbidragets totala budget om 1 207 000
kronor för 2022. Enheten föreslår att förslag till användningsområde för överskjutande
medel tas fram.

Konsekvenser för barn
Föreningarna i kommunen är ett viktigt och betydelsefullt verktyg i att skapa en
meningsfull fritid och goda förutsättningar för barn, unga och vuxna i kommunen med
olika typer av funktionsvariation samt insatser för att främja folkhälsan. Konsekvenserna
av förslagen i beslutet bedöms 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

Sabina Plomin
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsenheten
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