Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2022-03-16
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2022/28

Investeringsbidrag 2022
Ansökningsperiod 1

Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
a. Järla IF Orientering och Skidor 50 000 kronor för fasadrenovering
b. Boo KFUM Idrottsavdelning 42 000 kronor för renovering av toaletter
c. Saltsjöbadens IF 50 000 kronor för ny skottramp
2. Fritidsnämnden beslutar att avslå:
d. Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan om bidrag för utvändig
upprustning.

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 på 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. 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.
För 2022 är sammanlagt 500 000 kronor avsatt för att dela ut i investeringsbidrag. Under
årets första ansökningsperiod har det inkommit fyra ansökningar från tre föreningar om
totalt 209 500 kronor.
Om fritidsnämnden beslutar enligt enhetens förslag beviljas investeringsbidrag om totalt
142 000 kronor och således återstår 358 000 kronor till höstens ansökningsperiod.
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Ärendet
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 25 februari respektive den 25 augusti. Inför 2022 och
som ett led i den bidragsöversyn som genomfördes justerades ansökningsperioderna.
Ansökningsperioderna synkroniserades med övriga bidrag och kan alltså sökas vid två
tillfällen per år, senast 25 februari för projekt som ska starta under nästkommande halvår
och senast 25 augusti för projekt som ska starta under våren nästkommande år.
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/anläggningen minst tre år efter
avslutad investering. Investeringsbidragen bedöms även utifrån fritidsnämndens
prioriterade målgrupper och strategiska mål. Enheten gör även tolkningen 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
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 2022 är sammanlagt 500 000 kronor avsatt till investeringsbidrag. Enheten föreslår
att nämnden beviljar 3 ansökningar om totalt 142 000 kronor för vårens ansökningar, om
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nämnden beslutar i enlighet med enhetens förslag återstår således 358 000 kronor av
investeringsbidragets totala budget för 2022.
Ansökningar som inkommit till den 25 februari 2022
Under vårens ansökningsperiod fram till den 25 februari har 4 ansökningar om
investeringsbidrag inkommit till fritidsnämnden.
Varje ansökan beskrivs nedan i korthet följt av enhetens bedömning och förslag till
beslut:
A) Järla IF Orientering och Skidor
Projekt:
Fasadrenovering
Fastighet:
Järlagården, Hästhagsvägen 2
Tidpunkt:
2022-04-01 – 2022-09-01
Ansökt belopp:
50 000 kronor
Beslutsförslag:
50 000 kronor

Järla IF Orientering och Skidor har inkommit med en ansökan i relation till den
upprustning av sin klubbstuga Järlagården föreningen genomför. Fritidsnämnden har
under 2021 och 2022 beviljat föreningen investeringsbidrag för bland annat ventilationoch avloppsåtgärder.
Den nu inkomna ansökan avser upprustning av klubbstugans fasad. Föreningen bedömer
att renoveringen är nödvändig för att upprätthålla Järlagårdens standard och undvika
ytterligare problem som till exempel fuktskador.
Föreningen har även ansökt om kommunal borgen för ett banklån om 850 000 kronor
för renoveringsåtgärder. Vid det fall nämnden beslutar om ett beviljande av bidraget
avser föreningen minska lånet med motsvarande belopp.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen har tagit krafttag för att rusta upp sin
klubbstuga. Enheten bedömer att renovering av fasaden på föreningens klubbstuga
undanröjer akuta hinder för verksamhet, bidrar till ökad folkhälsa och stimulerar till
fysisk aktivitet samt bidrar till ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för
barn och unga då föreningen inte bedriver sin verksamhet i kommunalt finansierade
lokaler/anläggningar. Enheten har även fört en dialog med ansvariga för kommunens
borgensåtagande och vid tidpunkten då detta beslut skrevs avsåg de föreslå ett beviljande
av föreningens ansökan om kommunal borgen.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 50 000 kronor.

3 (5)

B) Boo KFUM Idrottsavdelning
Projekt:
Underhållsarbete WC-rum
Fastighet:
Boo KFUM rackethall, Mensättravägen 36
Tidpunkt:
2022-06-01 – 2022-07-01
Ansökt belopp:
42 000 kronor
Beslutsförslag:
42 000 kronor

Boo KFUM Idrottsavdelning har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för
att renovera toaletterna i föreningens rackethall. Rackethallen är cirka 40 år gammal och
toaletterna behöver fräschas upp. Föreningen avser byta vattenlås, bottenventiler, speglar,
dörrhandtag och lås för tre toaletter.
Enhetens bedömning:

Enheten bedömer att renovering av toaletterna i föreningens rackethall undanröjer akuta
hinder för verksamhet, bidrar till ökad folkhälsa och stimulerar till fysisk aktivitet samt
bidrar till ett bredare utbud av föreningsdrivna fritidsaktiviteter för barn och unga då
föreningen inte bedriver sin verksamhet i kommunalt finansierade lokaler/anläggningar.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 42 000 kronor.
C) Saltsjöbadens IF
Projekt:
Återuppbyggnad skottramp
Fastighet:
På av kommunen anvisad plats invid Saltsjöbadens ishall
Tidpunkt:
2022-06-01 – 2022-07-01
Ansökt belopp:
67 500 kronor
Beslutsförslag:
50 000 kronor

En skottramp för ishockey kan liknas med en driving range för golf. Saltsjöbadens IFs
ishockeysektion var i vintras tvungna att riva sin skottramp utanför Saltsjöbadens ishall
till följd av den utbyggnad av tennishallen som planeras på samma plats. Den gamla
rampen var i behov av reparationer och mycket av materialet kan inte återanvändas.
Föreningen har därför inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för att bygga
upp en ny skottramp.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill erbjuda en skottramp till sina
medlemmar. En skottramp bedöms skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla att träna
på sin idrott då det annars endast är de med skottramp hemma på tomten som har
möjlighet att specifikt träna på sina skott och passningar.
Investeringsbidrag beviljas normalt sett endast till föreningar som äger eller hyr sina
anläggningar/lokaler. Då skottrampen bör placeras i nära anknytning till ishallen finns
inte denna möjlighet för föreningen. Enheten avser dock skriva en överenskommelse
med föreningen där föreningen upplåts nyttja en yta utanför ishallen. Enheten för
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fastighetsförvaltning har även åtagit sig att genomföra markarbetet för den yta där
skottrampen placeras, kostnaden för detta ska inte drabba föreningen eller
fritidsnämnden.
Enheten föreslår att ansökan beviljas med 50 000 kronor.
D) Boo KFUM Idrottsavdelning
Projekt:
BooKFUM - Utvändig upprustning
Fastighet:
Boo KFUM rackethall, Mensättravägen 36
Tidpunkt:
2022-06-01 – 2022-07-01
Ansökt belopp:
50 000 kronor
Beslutsförslag:
Avslag

Boo KFUM Idrottsavdelning har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för
utvändig upprustning och röjning runt sin rackethall i Saltsjö-Boo. Dels ansöker
föreningen om bidrag för tvätt och målning av fasaden, dels för röjning av buskar och
träd. Föreningens målsättning är att det ska vara trevligt, inbjudande och tryggt, både
inomhus och utomhus för besökare.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill rusta upp hallen och på så vis öka
tryggheten för besökare. Föreningen har dock inkommit med ytterligare en ansökan
under årets första ansökningsperiod, denna för att renovera toaletterna i hallen. Då
endast en ansökan per ansökningsperiod beviljas ombads föreningen prioritera mellan
ansökningarna. Föreningen prioriterade den andra inkomna ansökan, avseende
toalettrenoveringen.
Enheten föreslår således att ansökan avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär en kostnad för fritidsnämnden på 142 000 kronor för första
ansökningsperioden 2022. Om nämnden fattar beslut enligt enhetens förslag återstår
således 358 000 kronor av investeringsbidragets totala budget för 2022 att fördela till
inkomna ansökningar under hösten ansökningsperiod.

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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