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Fritidsnämnden

Höjning av aktivitetsbidraget inför 2021
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att höja värdet per sammankomst i aktivitetsbidraget till 40
kronor för åldersgruppen 4–10 år och till 75 kronor för åldersgruppen 11–20 år.
Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden gavs i mål och budget avseende 2021 i uppdrag att göra besparingar i
form av höjda timtaxor vid nyttjande av fritidsnämndens finansierade
lokaler/anläggningar motsvarande 2 miljoner kronor. 1 miljon ska tillföras det
kommunala aktivitetsbidraget.
Enheten har nu tagit fram ett förslag på ett höjt aktivitetsbidrag inför 2021. Enheten
föreslår att värdet per sammankomst ska höjas från 35 kronor till 40 kronor för
åldersgruppen 4–10 år. För åldersgruppen 11–20 år föreslår enheten att värdet per
sammankomst ska höjas från 60 till 75 kronor. Enheten föreslår att höjningen ska börja
gälla för de utbetalningar som sker från januari 2021.
Ärendet
Fritidsnämnden gavs i mål och budget avseende 2021 i uppdrag att göra besparingar i
form av höjda timtaxor vid nyttjande av fritidsnämndens finansierade
lokaler/anläggningar motsvarande 2 miljoner kronor. 1 miljon av besparingarna ska
tillföras det kommunala aktivitetsbidraget. Enheten har nu tagit fram förslag på
höjningar som beräknas motsvara 1 miljon kronor mer i utbetalt aktivitetsbidrag under
2021. Beräkningen är gjord baserat på antalet sammankomster inom respektive
värdekategori under 2019.
Enheten föreslår att värdet per sammankomst ska höjas från 35 kronor till 40 kronor för
åldersgruppen 4–10 år. För åldersgruppen 11–20 år föreslår enheten att värdet per
sammankomst ska höjas från 60 till 75 kronor. Även för personer med
funktionsnedsättning föreslås en höjning från 60 kronor till 75 kronor.
Att höjningen för den äldre åldersgrupper föreslås bli högre motiveras av att barn- och
ungdomar slutar idrotta i allt yngre åldrar. 11-årsåldern är i dag till exempel den ålder då
flest barn och unga är aktiva inom idrotten, efter det sjunker antalet aktiva för varje år.
En större höjning av beloppet som genereras av den äldre åldersgruppen innebär således
ett större incitament, om än marginellt, för föreningar att satsa på att rekrytera och
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behålla medlemmar även uppåt i åldrarna. Det blir även ett ekonomiskt tillskott för de
föreningar som har många deltagare i den äldre åldersgruppen.
Enheten föreslår att höjningen ska börja gälla för de utbetalningar som sker från januari
2021.
Ekonomiska konsekvenser
Höjningen av aktivitetsbidraget beräknas belasta fritidsnämndens budget med 1 miljon
kronor mer under 2021 än under 2020 om antalet sammankomster inom de respektive
åldersgrupperna är samma som 2019. Höjningen finansieras av den besparing som görs
under 2021, genom höjda timtaxor, i de av fritidsnämnden finansierade
lokalerna/anläggningarna.
Konsekvenser för barn
Ökade incitament och ekonomiska möjligheter för föreningar att bedriva barn- och
ungdomsverksamhet bedöms bidra till att fler barn och ungdomar deltar i föreningslivet.
Ett höjt aktivitetsbidrag bedöms leda till positiva konsekvenser för barns idrottande. Då
de flesta av föreningarna som omfattas av höjningen av aktivitetsbidraget även drabbas
av höjda timtaxor vid nyttjande av fritidsnämndens lokaler bedöms dock de positiva
effekterna av höjningen av aktivitetsbidraget begränsas något.
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