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Förslag till komplettering av finansieringsmodell för
fritidsgårdsverksamheten
Beslut
1 Fritidsnämnden beslutar att 500 000 kronor inom befintlig budgetram anvisas årligen för
prestationsersättning och innovationspott. Summan fördelas med 250 000 kronor för
prestationsersättning och 250 000 kronor för innovationspott.
2 Fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsdirektören i uppdrag att utforma principer
för prestationsersättning och innovationspott med utgångspunkt från inriktningen i denna
skrivelse.
3 Fritidsnämnden beslutar att uppföljning sker såtillvida att nämnden beslutar om tilldelning
av innovationspotten.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att nå högre kvalitet, ett större utvecklingsutrymme och få verksamheten att attrahera
fler besökare föreslås finansieringsmodellen för fritidsgårdsverksamheten kompletteras i
samband med att verksamheten konkurrensutsätts i en driftupphandling. En årlig kvantitativ
prestationsersättning på 250 000 kronor och en årlig innovationspott på 250 000 kronor
föreslås införas.
Yrkanden
Gunilla-Grudevall-Steen Liberalerna, Oliver Rykatkin Moderaterna, Ylva Hedman
Centerpartiet samt Gustav Magnusson för Kristdemokraterna yrkade att Fritidsnämnden
beslutar att uppföljning sker såtillvida att nämnden beslutar om tilldelning av
innovationspotten.
Emelie Schröder yrkade för Socialdemokraterna följande ändringsyrkande att nämnden
beslutar att dessa totalt 500.000 kr ingår i ordinarie ersättning till fritidsgårdarna.
Bosse Ståldal för Nackalistan instämde i Socialdemokraternas yrkande.
Beslutsgång
Med avslag på Socialdemokraternas ändringsyrkande beslutade Fritidsnämnden i enlighet
med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.
Därefter biföll Fritidsnämnden alliansens tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Bosse Ståldal lät anteckna följande för Nackalistan.
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"Det är bra med en satsning på innovation och utveckling. Här finns mycket att göra genom
utbildning och inspiration. Fritidsgårdarna kan lära av varandra och av andra fritidsaktörer i
t.ex. föreningsliv. Det handlar om ett entreprenöriellt förhållningssätt och
samhällsentreprenörskap när man lyfter blicken och ser vilka fler man kan samarbete med och
för ungdomar.
Detta borde ingå i alla uppdrag.
Ett sådant utvecklingsarbete leder oftast till ett ökat antal besökare.
Det vore mycket olyckligt om antalet besökare fick styra en stor tilldelningen av resurser.
Lika viktigt är att analysera vilka som besöker gården och varför. En mindre grupp av
utagerade ungdomar med stora behov kan skrämma bort andra ungdomar under en period
vilket är svårt att hantera för en fritidsgård. Samtidigt är det just då det är viktigare än
någonsin att bedriva ett utvecklingsarbete som lockar fler besökare. Kommunen borde inte
missgynna de gårdar som kämpar med ”besvärliga ungdomar”. Att fokusera på antal är att
börja i fel ände. "
Emelie Schröder lät anteckna följande för Socialdemokraterna.
" Socialdemokraterna har tidigare röstat mot beslutet att privatisera och konkurrensutsätta
Nackas fritidsgårdar. Den viktiga verksamheten som bedrivs bör stanna inom kommunens
kontroll och bör inte skötas av vinstdrivande aktörer. Nu vänder vi oss mot denna föreslagna
finansieringsmodell som ytterligare konkurrensutsätter fritidsgårdarna och ger oförutsägbar
förutsättningar för aktörerna att bedriva sin verksamhet.
Att tävla om ersättningen för att ge Nackas unga meningsfull fritid riskerar att ge instabila
förutsättningar för att planera och tillsätta resurser. Utöver att det kan påverka fritidsgårdarnas
verksamhet negativt kan det också påverka kvaliteten på upphandlingen då de aktörer som
förväntas lämna anbud kan ha svårigheter att acceptera villkoren. Färre anbudsgivare innebär
sämre upphandling.
Därtill ställer vi oss frågande till ”antal besökare” och ”antal besök” som kvantitativt mått för
den prestationsbaserade ersättningen. Fritidsenheten har tidigare pekat på svårigheter med att
på ett korrekt sätt mäta antalet besökare och antalet besök -något som alltså ska avgöra om
fritidsgård X ska få mer betalt än fritidsgård Y. Ersättningen till den här viktiga verksamheten
får inte ske på godtyckliga grunder. Dessutom kan förutsättningarna för olika fritidsgårdar att
attrahera unga se olika ut, de fritidsgårdar som har svårare att locka besökare bör snarare få
mer resurser för att kunna lyckas med det än att som det här förslaget gör gällande bestraffas.
Alena Jukic lät anteckna följande för Vänsterpartiet.
" Vänsterpartiet ställer sig fortsatt emot upphandlingen av driften av fritidsgårdarna.
Upphandlingen av verksamheten och besparingarna kommer bidra till bland annat en
nedskärning av öppettider och tillgänglighet. Den finansieringsmodell som alliansen föreslår
som tillägg ska nå högre kvalité och ett större utvecklingsutrymme, samt attrahera fler
besökare riskerar istället att skapa kortsiktiga aktivitetssatsningar för att endast öka antalet
besökare. Vänsterpartiet är positiva till att verksamheten ska vara innovativ utifrån olika
ungdomsgruppers behov, men tror inte att alliansens finansieringsmodell är lösningen.
Finansieringsmodellen uppmuntrar istället fritidsgårdarna i upphandling att skapa korta
projekt för att locka fler besökare och nya grupper. Denna typ av belöningssystem bidrar inte
till en långsiktighet, trygghet och meningsfull fritid. Eftersom alliansen ändå beslutat om att
upphandling av driften av fritidsgårdarna ska ske ställer sig Vänsterpartiet bakom
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Socialdemokraternas yrkande om att summan på 500 000kr enligt finansieringsmodellens
förslag ska ingå i den ordinarie budgeten för verksamheterna. Denna summa kan då
förslagsvis bekosta långsiktiga aktiviteter och personals kompetensutveckling vilket hade
genererat trygghet och meningsfull fritid och även innovation, högre kvalité och större
utvecklingsutrymme som alliansen menar är finansieringsmodellens syfte. "
Bo Nilsson lät anteckna för Miljöpartiet.
" Miljöpartiet vill att kvalitetsaspekten ska ha en större tyngd i förhållande
till kvantitetsaspekten. Det är viktigt att förstå att antalet personer som besöker en fritidsgård
inte är ett kvalitetsmått i sig. Många gånger kan byggandet av relationer med färre besökande
personer vara nog så viktigt och ge goda resultat på lång sikt. Många personer och besökare
är inte dåligt men ska inte viktas för högt. "
-----
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