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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2021/19

Fritidsnämnden

Riktlinjer för fördelning av prestationsersättning
(bonus) till fritidsgårdarna
Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen om principer för fördelning av
prestationsersättning till fritidsgårdarna.
Sammanfattning av ärendet
Prestationsersättningen delas ut till fritidsgårdar som attraherar fler nya ungdomar till sin
verksamhet och/eller ökat antalet besök på sin fritidsgård. Ersättning ska ses som en
bonus till de fritidsgårdar som ökar antalet besökare jämfört med föregående år.
Ersättning grundas på antal fler nya besökare och ökat antal besök som fritidsgården haft
jämfört med föregående år. Fritidsnämndens budget för prestationsersättning är 250 000
kronor per år.
Ärendet
Fritidsnämnden beslutade den 27 maj 2020 (Dnr 2020/39) att en prestationsersättning/
bonus ska delas ut till de fritidsgårdar som ökar antalet besökare och besök i jämförelse
med föregående år. Fritidsnämnden beslutade vidare att ge kultur- och fritidsdirektören i
uppdrag att utforma principer för prestationsersättning och innovationspott. Nedan
redovisas principerna.
Syftet är att stimulera fritidsgårdarna till att attrahera fler nya ungdomar att besöka
fritidsgårdarna och ta del av deras verksamhet.
Ersättningen fördelas utifrån en redovisning av:
1. Antalet fler unika individer/ungdomar som besökt en viss fritidsgård jämfört med
föregående år, samt
2. Antalet fler besök jämfört med föregående år.
Allmänna villkor

Fritidsnämndens budget för prestationsersättning är 250 000 kronor per år.
Prestationsersättningen delas ut till fritidsgårdar som attraherar fler nya ungdomar till sin
verksamhet och/eller ökat antalet besök på sin fritidsgård. Ersättning ska ses som en
bonus till de fritidsgårdar som ökar antalet besökare jämfört med föregående år.
Ersättningen är uppdelad i två kriterier, en som baseras på antalet nya ungdomar som
under året besökt gården och en som baseras på antalet ökade besök jämfört med
föregående år. 125 000 kr finns avsatta för respektive kriterium. Skillnaden mellan åren
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utgör underlag för beräkning av ersättningen. Som underlag ska statistik finnas
dokumenterad och som ska redovisas till kultur- och fritidsenheten. Ersättningen
beräknas enbart utifrån de fritidsgårdar som redovisar ökat antal besökare/besök.
Exempel beräkning

I detta exempel utgår vi ifrån att samtliga fritidsgårdar har haft en ökning.:
1. Besökare (unika personer)
Antal besökare 2019:
1 250
Antal besökare 2020:
1 600
Skillnad mellan åren:
+350
2.
Prestationsbelopp: 125.000 kr (budget) dividerat med ökningen 350 = 357 kr/besökare
3. Besök
Antal besök 2019 57 000
Antal besök 2021 63 000
Skillnad mellan åren
+7 000
Prestationsbelopp: 125 000 kr (budget) dividerat med ökningen 7 000 = 18 kr/besök
I det här exemplet delas en ersättning ut på 357 kr per ökat antal besökare och 18 kr per
ökat antal besök.
Beräkningen av bonusen görs så fort samtliga fritidsgårdar lämnat in godkända
redovisningar av årsstatistik över antalet besökare och besök. Utbetalning sker senast
under februari påföljande år. Kultur- och fritidsenheten kommer att ge anvisningar för
hur redovisningen ska göras.
Maximal belopp som kan utgå som prestationsersättning till en enskild fritidsgård under
ett år är 100 000 kr.
Särskild beräkning av helårsresultat 2021

Basår att utgå ifrån är 2019 (beroende på pandemin). Därefter gäller närmast föregående
år.
Eftersom avtalstiden för 2021 startar 2021-03-01 ska resultatet för 2021 multipliceras
med koefficienten 1,16 för att ge helårseffekt.
Ekonomiska konsekvenser
Ett anslag på 250 000 kr till prestationsersättning finns upptagen i fritidsnämndens
budget för 2021. Budget för prestationsersättning 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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