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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/83

Fritidsnämnden

Inriktningsbeslut - Översyn av fritidsnämndens
samtliga föreningsbidrag
Förslag till beslut
1. Fritidsnämnden beslutar om ett inriktningsbeslut avseende de föreslagna nya regler
för föreningsbidrag som anges i bilagan ”Riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella barnoch ungdomsföreningar och ideella organisationer inom idrotts- och fritidsområdet i
Nacka kommun 2022.”
2. Fritidsnämnden beslutar att förslaget ska skickas ut på remiss till föreningslivet under
2021
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsenheten har genomfört en översyn av fritidsnämndens samtliga
föreningsbidrag och subventionerade taxor. Slutsatsen är att föreningsstödet i många fall
fungerar väl men att det även finns en hel del utmaningar att hantera. Översynen har
resulterat i ett förslag på delvis nya regler för föreningsbidrag samt nya taxor för de
kommunalt finansierade anläggningarna för fritidsverksamhet fritidsnämnden hyr ut på
timbasis (FRN 2020/133).
Enheten föreslår utifrån uppsatta mål en bidragsmodell bestående av fyra olika bidrag
som riktar sig till de ideella föreningar och ideella organisationer som bedriver idrottsoch fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar 7–20 år och personer med
funktionsnedsättning, öppen verksamhet och folkhälsosatsningar. De bidrag som förslås
är aktivitetsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.
Förslag på nya regler föreslås skickas ut på remiss till föreningslivet i början av 2021.
Ärendet
Kultur- och fritidsenheten har genomfört en översyn av föreningsbidragen och de
subventionerade taxorna. Slutsatsen är att föreningsstödet i många fall fungerar väl men
att det även finns en hel del utmaningar att hantera. Översynen har resulterat i ett förslag
på delvis nya regler för föreningsbidrag samt nya taxor för de kommunalt finansierade
anläggningarna för fritidsverksamhet fritidsnämnden hyr ut på timbasis (FRN 2020/133).
Målsättningar med översynen av bidragen har bland annat varit att; främja utvecklingen
av föreningslivet genom en mer effektiv och förenklad stödmodell, föreningsstödet ska
nå ut till fler och att handläggningen blir mer rättvis, rättssäker, transparant.
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Enheten föreslår utifrån uppsatta mål en bidragsmodell bestående av fyra olika bidrag
som riktar sig till de ideella föreningar och ideella organisationer som bedriver idrottsoch fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar 7–20 år och personer med
funktionsnedsättning, öppen verksamhet och folkhälsosatsningar. De bidrag som förslås
är aktivitetsbidrag, investeringsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.
När införande av de nya bidragsreglerna kan ske beror på när det nya IT-systemet för
bidragshantering kan tas i bruk. Då införandet av det nya IT-systemet har försenats och i
nuläget planeras till andra halvåret 2021 bör införande av nya regler för föreningsbidrag
anpassas därefter och förslagsvis bör de första ansökningarna enligt det nya regelverket
inkomma från januari 2022. Aktivitetsbidraget betalas ut retroaktivt och de nya reglerna
för aktivitetsbidraget föreslås börja gälla under andra halvåret 2021. Eventuellt kan även
verksamhetsbidraget komma att succesivt införas under hösten 2021.
Eftersom införandet av det nya IT-systemet dröjer ser Fritidsnämnden möjligheten att
involvera föreningslivet ytterligare i framtagandet av nya regler genom att bifogat
förslag på nya regler skickas ut på remiss till föreningslivet i början av 2021. Slutgiltigt
beslut föreslås fattas i mars eller april 2021.
För mer utförlig information om hur översynen har gått till och vilka resonemang som
har förts hänvisas till tjänsteskrivelsen bifogad slutrapport.
Ekonomiska konsekvenser
En ny bidragsmodell med syfte att effektivisera och förenkla bidragsgivningen ska leda
till att de ekonomiska resurserna används bättre. Två av målen är att det ekonomiska
stödet fördelas mer transparent och rättssäkert. En förenklad modell ska även sänka
trösklarna så att medborgare som idag inte tar del av bidragen i tillräckligt stor
utsträckning tilldelas mer. Tillsammans med ett nytt IT-system ska den nya förenklade
bidragsmodellen även skapa mer arbetsutrymme för de handläggare som idag arbetar
med att fördela bidragen. Således ska de ekonomiska resurserna även användas mer
effektivt genom att handläggare kan arbeta mer konsultativt och stötta föreningslivet
ytterligare.
Konsekvenser för barn
Föreningslivet erbjuder dagligen många barn och ungdomar en meningsfull fritid. En
meningsfull fritid bedöms förebygga ohälsa och skapar möjlighet till ökad livskvalitet.
En bidragsmodell som kräver att all bidragsberättigad verksamhet följer
barnkonventionen samt är utformad för att alla ska få tillgång till fritidsnämndens
resurser på lika villkor ska bidra till att fler barn deltar i föreningslivet och får en
meningsfull fritid.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1:
Slutrapport – Översyn av fritidsnämndens föreningsbidrag och
subventionerade taxor
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Bilaga 2:

Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till ideella barn- och ungdomsföreningar och
ideella organisationer inom idrotts- och fritidsområdet i Nacka kommun
2022
Riktlinje för föreningsbidrag – Fritid Barn- och ungdomsverksamhet 2015
Riktlinjer Investeringsbidrag för föreningar med egna anläggningar
Riktlinjer för föreningsbidrag - Funktionsnedsatta
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