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Dnr FRN 2021/20

Fritidsnämnden

Riktlinjer för fördelning av medel ur innovationspott
för fritidsgårdsutveckling
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen om principer för fördelning av innovationspotten
till fritidsgårdarna.
Sammanfattning av ärendet
I syfte att stimulera fritidsgårdarna att utveckla sin verksamhet för att få fler ungdomar
att ta del av och besöka verksamheten har en årlig budget på 250 000 kr avsatts till en
innovationspott som fritidsgårdarna kan söka medel ur till olika projekt och aktiviteter.
Tilldelning av medel beslutas av fritidsnämnden.
Ärendet
Fritidsnämnden beslutade den 27 maj 2020 (Dnr 2020/39) att inrätta en innovationspott
för fritidsgårdsutveckling. Fritidsnämnden beslutade vidare att ge kultur- och
fritidsdirektören i uppdrag att utforma principer för prestationsersättning och
innovationspott. Nedan redovisas principerna.
Syftet med innovationspotten är att stimulera fritidsgårdar att utveckla sin verksamhet i
och utanför den fysiska fritidsgården, för att skapa en attraktiv verksamhet med hög
kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar i 13-19-års åldern i Nacka kommun.
För att fritidsgårdarna ska utvecklas i takt med tiden och utifrån ungdomars behov, har
fritidsgårdarna möjlighet att söka stöd för innovation och utveckling. Projektstöd kan
exempelvis sökas för att pröva nya idéer, nya samarbeten, experiment och tidsbegränsad
försöksverksamhet.
Kommunen kommer vid utvärdering att särskilt bedöma graden av nytänkande när det
gäller att nå nya grupper och göra verksamheten än mer attraktiv och relevant utifrån
ungdomars verklighet idag. Att ta hänsyn till ungdomars önskemål när det gäller fysiska
och digitala mötesplatser och hur fysisk aktivitet och rörelse kommer in i ungdomars liv,
är viktigt. Fritidsgårdens öppettider ska motsvara ungdomarnas behov. Vid planering av
verksamheten är det viktigt att beakta alla, det vill säga en breddning av grupper och
personer som besöker gårdarna. Samverkan med andra anordnare och med övrig
verksamhet inom kommunen samt regionalt, nationellt och internationellt är positivt.
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Allmänna villkor

Stöd kan sökas av fritidsgårdarna hos kultur- och fritidsenheten för innovationsprojekt
som avser utveckling och nytänkande av fritidsgårdarnas verksamhet. Fritidsnämndens
budget för innovationspotten är 250 000 kronor per år. Samverkan mellan fritidsgårdarna
är önskvärt för att bidra till att hela fritidsgårdsverksamheten i Nacka utvecklas. Alla
inköpta inventarier och resultat åstadkomna under projektets gång tillhör Nacka
kommun. Projektstöd kan sökas två gånger per år, senast 1 mars och 1 september. Medel
kan beviljas upp till tre år och betalas ut årsvis. Beslut om tilldelning av medel tas av
fritidsnämnden.
Projekt ska påbörjas inom 6 månader från beslutsdatum. Stöd kan inte sökas retroaktivt.
Kriterier

Leverantörer kan söka stöd ur innovationspotten för projekt och aktiviteter som
uppfyller något eller några av följande kriterier.
1. Verksamhet som når fler personer som inte tidigare varit besökare på fritidsgården.
2. Öppettider (tillgänglighet).
3. Mötesplatser.
4. Fysisk aktivitet och rörelse.
5. Sociala medier och digitala kanaler.
Leverantörerna ska ha möjlighet att söka ersättning i förhand för att kunna starta upp en
ny verksamhet.
Projektstöd beviljas inte till:

• Ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
• Enbart administrativa kostnader
Redovisning

Redovisning skickas in till kultur-och fritidsenheten på särskild blankett senast två
månader efter avslutat projekt. Om projekt som beviljats stöd skjuts upp eller förändras
avsevärt ska kultur-och fritidsenheten meddelas och fritidsnämnden förbehåller sig
rätten att minska, inte betala ut stöd alternativt begära återbetalning. Vid utebliven
redovisning kan hela eller del av stöd komma att återkrävas av fritidsnämnden och inga
nya stöd beviljas. Om kultur-och fritidsenheten bedömer att mottagaren av stöd
uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kan hela eller del av
stöd komma att återkrävas av fritidsnämnden och inga nya stöd beviljas.
Ekonomiska konsekvenser
Ett anslag på 250 000 kr till innovationspott finns upptagen i fritidsnämndens budget för
2021. Budget för innovationspotten behöver säkerställas i kommande års budgetarbete.
Konsekvenser för barn
Förslaget väntas bidra till en utveckling och kvalitetsökning av fritidsgårdsverksamheten
och få till följd att verksamheten attraherar fler barn och ungdomar. Därigenom bedöms
förslaget få positiva konsekvenser för barn och ungdomar.
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Handlingar i ärendet
§44 FRN Komplettering av finansieringsmodell för fritidsgårdsverksamheten Dnr FRN
2020/39
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