Nacka Kommun

Fritidsnämnden
2022-04-26
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: FRN 2022/26

Projektbidrag 2022
Ansökningsperiod 1
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja:
a) Twisters Cheer Elite 40 000 kronor för ledarutbildningar
b) Nacka Taekwondo IF 12 000 kronor för kostnadsfri utomhusträning
c) Järla IF Orientering och Skidor 37 000 kronor för nyritning av
orienteringskarta
d) Älta IF 40 000 kronor för inköp av låneutrustning till sin nystartade
kampsportssektion.
2. Fritidsnämnden beslutar att avslå:
e) Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan om bidrag till ledarutbildningar
f) Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan för nät och nätstolpar för tennis
g) Boo KFUM Idrottsavdelnings ansökan för nät och nätstolpar för badminton
h) Boo Kanot- och Skidklubbs ansökan om bidrag för kanotläger.

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 andra halvåret 2022 var den 25
februari. Vid detta tillfälle hade det inkommit 8 ansökningar om projektbidrag. Den
totala budgeten för projektbidraget är för 2022 350 000 kronor. Av 8 inkomna
ansökningar föreslås 4 beviljas projektbidrag med ett totalt belopp om 129 000 kronor.
Om nämnden beslutar i enlighet med enhetens förslag återstår således 221 000 kronor av
projektbidragets budget att fördela under årets andra ansökningsperiod.
Föreningarna har under årets första ansökningsperiod ansökt om projektbidrag för bland
annat utbildningsinsatser, lovverksamhet och uppstart av en kampsportssektion.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

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 målgrupper. Projektbidragen prioriteras även
utifrån nämndens prioriterade målgrupper och strategiska mål.
Inför 2022 och som ett led i den bidragsöversyn som genomfördes justerades både
ansökningsperioder samt budget för projektbidraget. Ansökningsperioderna
synkroniserades med övriga bidrag och är numera från 1 januari till 25 februari samt från
1 juli till 25 augusti. Bidraget 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. Budget för bidraget höjdes med cirka 200 000
kronor till 350 000 kronor för 2022. Syftet med höjningen är bland annat att skapa
utrymme för föreningar att inkomma med ansökningar om att arrangera kostnadsfri
lovverksamhet. I årets första ansökan har två föreningar inkommit med ansökningar om
att arrangera lovverksamhet, varav en föreslås beviljas.
Nedan följer en kort sammanfattning av samtliga inkomna ansökningar samt enhetens
bedömningar och förslag till beslut.
A) Twisters Cheer Elite
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Utbildning för barn och ungdomsledare
2022-09-01 – 2022-11-30
68 800 kronor
40 000 kronor

Twisters Cheer Elite ansöker om bidrag för att utbilda sina ledare. Då cheerleading är en
relativt ny idrott i Sverige saknas det ofta föräldrar som kan hjälpa till och vara tränare
för mindre barn. Föreningen behöver därför själva ansvara för att utbilda samtliga tränare
på alla nivåer. Föreningen ansöker om bidrag för att utbilda alternativt vidareutbilda sina
ledare genom olika utbildningar på olika nivåer. Samtliga utbildningar förutom HLR- och
olycksfallsutbildningen är förbundsutbildningar.
Föreningen ansöker om bidrag för följande utbildningar:
- 10 ledare - Grundutbildning för barn- och ungdomsledare (19 000 kr)
- 8 ledare - Tävlingstränarutbildning (9 600 kr)
- 3 ledare - Tävlingstränarutbildning – vidareutbildning (3 600 kr)
- 10 ledare - Voltutbildning (12 000 kr)
34 ledare - HLR- och olycksfallsutbildning (24 600 kr)
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Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen tar ansvar för att ha korrekt utbildade
ledare. Enheten bedömer att samtliga utbildningar föreningen ansöker om bidrag för
kommer leda till att föreningen kan fortsätta att utvecklas och bedriva en säker och trygg
verksamhet. Enheten anser även att det är positivt att utbildningarna sker genom
föreningens riksförbund. Då föreningen har möjlighet att ansöka om och erhålla bidrag
från Svenska Cheerleadingförbundet för grundutbildningen för barn- och ungdomsledare
föreslår enheten att övriga utbildningar beviljas bidrag.
Enheten föreslår att Twisters Cheer Elite beviljas ett projektbidrag om 40 000 kronor.
Bidraget avser täcka kostnader för tävlingstränarutbildning, tävlingstränarutbildning –
vidareutbildning, voltutbildning och HLR- och olycksfallsutbildning.
B) Nacka Taekwondo Idrottsförening
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Kostnadsfri utomhusträning i kampsport för barn och ungdomar
2022-06-13 – 2022-08-22
12 000 kronor
12 000 kronor

Nacka Taekwondo IF erbjöd under förra sommaren kostnadsfri utomhusträning i
kampsport för barn och ungdomar. Föreningen vill nu fortsätta att erbjuda detta
ytterligare en sommar. Målet med verksamheten är att kunna erbjuda de barn och
ungdomar som inte har ekonomiska förutsättningar att delta i sommarlovsaktiviteter
samt att få in fler barn och ungdomar i idrotten genom att erbjuda lättillgängliga, enkla
och attraktiva aktiviteter. Extra fokus kommer att läggas på ungdomar då denna
åldersgrupp i större utsträckning än yngre barn slutar idrotta.
För att nå denna åldersgrupp har föreningen även som mål att göra traditionell
kampsport (taekwondo) "coolare" genom att erbjuda ungdomarna en mix av olika
kampsporter. Föreningens uppfattning är att ungdomar kan skrämmas av kamsportens
traditionella dimensioner, och vill därför lägga mer fokus på fysisk aktivitet, gemenskap,
glädje och demokrati (ungdomarna får själva får vara med att bestämma över sin träning).
Föreningen avser för bidraget inhandla material i form av handskar och mittsar.
Projektet är, likt förra sommaren, tänkt att genomföras på Jarlabergs konstgräsplan.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill erbjuda kostnadsfria aktiviteter till
barn och ungdomar. Syftet med projektbidraget har inför 2022 vidgats något och
föreningarna ges möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter. Enheten bedömer att föreningens ansökan stämmer väl överens
med syftet med projektbidraget och ett beviljande bedöms även förbättra möjligheterna
till en aktiv fritid för barn och ungdomar i Nacka kommun.
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Enheten föreslår att Nacka Taekwondo IF beviljas ett projektbidrag om 12 000 kronor.
Bidraget avser täcka kostnader för handskar och mittsar.
C) Järla IF Orientering och Skidor
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Nyritning av orienteringskarta
2022-05-01 – 2022-08-30
37 000 kronor
37 000 kronor

Järla Orientering ska, tillsammans med OK Ravinen och Gustavsbergs OK, arrangera
distriktsmästerskapen i långdistansorientering den 27 augusti 2022. Tävlingen riktar sig
till samtliga orienterare i Stockholmsregionen mellan 5 och 95 år och kommer att
genomföras i Brevik, på Värmdö, där föreningen är delägare i en gammal
orienteringskarta tillsammans med de andra två arrangörsföreningarna. Den gamla kartan
är ritad på tidigt 90-tal och behöver således uppdateras.
Totalkostnaden för uppdateringen beräknas till 190 000 kronor fördelat på tre föreningar.
RF-SISU Stockholm har beviljat projektet 80 000 kronor i anläggningsstöd. Järla
Orientering ansöker om bidrag för sin återstående andel av kostnaden, 37 000 kronor.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen ska arrangera distriktsmästerskapen. Då
det inom Nacka kommun saknas lämplig mark för att genomföra en tävling i
långdistansorientering anser enheten att ansökan bör beviljas trots att den genomförs
utanför kommunen. Enheten anser även att det är positivt att kartan kommer att kunna
användas under många år framöver efter att den har uppdaterats.
Enheten föreslår att Järla IF Orientering beviljas ett projektbidrag om 37 000 kronor.
Bidraget avser täcka kostnader för nyritning av orienteringskarta.
D) Älta IF - Kampsport
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Etablering av kampsportssektion
2022-06-01 – 2022-12-31
51 672 kronor
40 000 kronor

Älta IF är en sektionsförening som erbjuder åtta olika idrotter. Inom Älta IF bedrivs
ishockey, konståkning, fotboll, innebandy, basket, gymnastik samt skidor och motion.
Föreningen vill nu även starta upp en kampsportssektion. Initiativet kommer från
medlemmar inom föreningen med god erfarenhet inom kampsport, både som ledare och
aktiva. Föreningen ansöker om bidrag för att köpa in utrustning och material som kan
användas i uppstartsfasen.

4 (7)

Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill starta upp ytterligare en sektion.
Enheten anser även att det är positivt att sektionsföreningar utökar sin verksamhet då det
finns en organisation bakom initiativet och, i det här fallet, även ett kansli som kan vara
behjälpliga i de administrativa delarna.
Enheten föreslår att Älta IF beviljas ett projektbidrag om 40 000 kronor. Bidraget avser
täcka kostnader för låneutrustning.
E) Boo KFUM Idrottsavdelning
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

BooKFUM Badminton / Utbildning
2022-04-18 – 2022-04-18
3 000 kronor
Avslag

Boo KFUM vill skicka fem av sina ungdomsledare på ungdomsledarutbildning i mitten
av april.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill utbilda sina ungdomsledare. I reglerna
för projektbidraget framgår dock att ansökningar som inkommer under årets första
ansökningsperiod ska avse verksamhet föreningen avser starta under efterföljande halvår.
Då de utbildningar föreningen ansöker om bidrag för genomförs innan fritidsnämnden
haft möjlighet att fatta beslut föreslår enheten att ansökan avslås.
F) Boo KFUM Idrottsavdelning
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

BooKFUM Tennis / Nät och nätstolpar
2022-06-01 – 2022-07-01
48 000 kronor
Avslag

Boo KFUM Idrottsavdelning erbjuder tennis, bordtennis och badminton i sin rackethall
på Mensättravägen i Saltsjö-Boo. För att kunna bibehålla en god och kvalitativ
tennisverksamhet behöver föreningen byta ut sina tennisnät och tillhörande nätstolpar.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill fortsätta erbjuda en kvalitativ
verksamhet genom byte av nät och nätstolpar.
Syftet med projektbidraget är att möjliggöra för projekt som höjer
föreningens/organisationens kvalitet och uppmuntra till utvecklingsarbete. För ordinarie
verksamhet ska föreningen/organisationen ansöka om aktivitets- eller
verksamhetsbidrag. Enheten bedömer att inköp av nya nät och nätstolpar är en del av
föreningens ordinarie utrustning/verksamhet och dessa kostnader förväntas
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föreningen/organisationen därför finansiera själva eller tillsammans med sina
medlemmar.
Enheten föreslår därför att ansökan avslås.
G) Boo KFUM Idrottsavdelning
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

BooKFUM Badminton Nät / Nätstolpar
2022-06-01 – 2022-07-01
80 000 kronor
Avslag

Boo KFUM Idrottsavdelning erbjuder tennis, bordtennis och badminton i sin rackethall
på Mensättravägen i Saltsjö-Boo. För att kunna bibehålla en god och kvalitativ
badmintonverksamhet vill föreningen byta ut sina badmintonnät och tillhörande
nätstolpar.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill fortsätta erbjuda en kvalitativ
verksamhet.
Syftet med projektbidraget är att möjliggöra för projekt som höjer
föreningens/organisationens kvalitet och uppmuntra till utvecklingsarbete. För ordinarie
verksamhet ska föreningen/organisationen ansöka om aktivitets- eller
verksamhetsbidrag. Enheten bedömer att inköp av nya nät och nätstolpar är en del av
föreningens ordinarie utrustning/verksamhet och dessa kostnader förväntas därför
föreningen/organisationen finansiera själva eller tillsammans med sina medlemmar.
Enheten föreslår därför att ansökan avslås.
H) Boo Kanot och Skidklubb
Projekt:
Tidpunkt:
Ansökt belopp:
Beslutsförslag:

Kanotläger 2022
2022-06-01 – 2022-09-01
5 000 kronor
Avslag

Boo Kanot- och skidklubb arrangerar årligen kanotläger för barn och ungdomar i
Velamsund. Målet med lägret är att introducera paddling- och kanotsport för barn och
ungdomar i närområdet. Kostnaden för att delta i lägret som varar under tre dagar är
1 900 kronor per barn.
Enhetens bedömning:

Enheten anser att det är positivt att föreningen vill introducera paddling- och kanotsport
för barn och ungdomar. Dock anser enheten att syftet med projektbidraget bör vara att
finansiera kostnadsfria aktiviteter så att även de barn och ungdomar som normalt sett
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inte har förutsättningar att delta i sommarlovsaktiviteter ges en möjlighet att ta del av
dessa.
Enheten föreslår att ansökan avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Fritidsnämnden föreslås bevilja ansökningar med ett sammanlagt belopp om 129 000
kronor. Bidragen som förslås beviljas ryms inom beslutad budgetram för projektbidraget.
Om fritidsnämnden fattar beslut enligt enhetens förslag återstår således 221 000 kronor
av årets budget för projektbidraget.

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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