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Emma Sjögren
Planeringssekreterare
emma.sjogren@malmo.se

Grundbidrag konsulent, informationsärende
FRI-2018-3173
Sammanfattning

Grundbidrag konsulent baseras på två inrapporterade uppgifter från förening; antalet
bidragsberättigade medlemmar mellan 4-25 år och/eller personer med funktionsnedsättning och
antalet inrapporterade deltagartillfällen. Detta ärende redogör för de föreningar som beviljats
konsulentbidrag vid inlämning av föreningsrapport den 1 mars 2018 samt för de föreningar med
brutet räkenskapsår som lämnade in föreningsrapport den 1 september 2018. Totalt har bidrag
för 75,5 konsulenttjänster fördelat på 57 föreningar beviljats under året.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag






G-Grundbidrag konsulent - informationsärende
Informationsärende sammanställning konsulenttjänster beviljade 2018
Informationsärende sammanställning kontantbidrag 2018
Utveckling av konsulenttjänster från 2009 och framåt

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-11-16
Fritidsnämnden 2018-11-22
Ärendet

Ärendet är en sammanställning av bidrag över antalet konsulenttjänster som beviljats under 2018
samt de föreningar som uppnår konsulenttjänst men som väljer att delvis eller enbart ta ut
kontantbidrag. Grundbidraget ska ge en grundtrygghet för föreningen och underlätta för
föreningen att anställa en heltids- eller deltidskonsulent. Grundbidrag betalas antingen ut som ett
kontant engångsbidrag eller som ett månatligt bidrag för anställning av konsulent.

SIGNERAD

2018-11-01

Grundbidrag
Grundbidrag kan sökas av föreningar registrerade på nivå 3 - Barn, unga och personer med
funktionsvariation. Bidraget baseras på två inrapporterade uppgifter i det digitala systemet
(ApN), dels antalet bidragsberättigade medlemmar, dels antalet inrapporterade deltagartillfällen.
Med deltagartillfälle menas en bidragsberättigad medlem i åldern 4-25 år (för personer med
funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns) deltar i godkänd aktivitet. En godkänd aktivitet
är ledarledd med minst fem medlemmar och varar i minst 60 minuter. Vid inlämning av
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föreningsrapporten får föreningen önska grundbidrag för anställning av konsulent, grundbidrag
kontant eller en kombination av båda.
Grundbidrag för anställning av konsulenttjänst kan från och med 2018 utgå i fem nivåer:
1. max 113 616 kr per år motsvarande en halvtids konsulenttjänst (0,5 konsulent)
2. max 227 232 kr per år motsvarande en heltids konsulenttjänst (1 konsulent)
3. max 340 848 kr per år motsvarande en och en halv konsulenttjänst (1,5 konsulenter)
4. max 454 465 kr per år motsvarande två konsulenttjänster (2 konsulenter)
5. max 681 696 kr per år motsvarande tre konsulenttjänster (3 konsulenter)
Föreningen skall uppnå en viss nivå på antal bidragsgrundande medlemmar och deltagartillfällen
för att bidraget för konsulenttjänst skall kunna beviljas.
Beviljande av 0,5 konsulenttjänst

Föreningar som uppnår minst 181 bidragsberättigade medlemmar och inrapporterat minst 2970
deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår kan beviljas 0,5 konsulenttjänst.
Beviljande av 1,0 konsulenttjänst

För att beviljas 1,0 konsulenttjänst ska föreningen ha uppnått fler än 293 bidragsberättigade
medlemmar och inrapporterat minst 5940 deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår.
Beviljande av 1,5 konsulenttjänst

För att beviljas 1,5 konsulenttjänst ska föreningen uppnå fler än 316 bidragsberättigade
medlemmar och inrapporterat 14 850 deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår.
Beviljande av 2,0 konsulenttjänst

För att beviljas 2,0 konsulenttjänst ska föreningen uppnå fler än 316 bidragsberättigade
medlemmar och inrapporterat minst 29 700 deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår.
Beviljande av 3,0 konsulenttjänst

För att beviljas 3,0 konsulenttjänst ska föreningen uppnå fler än 1000 bidragsberättigade
medlemmar och inrapporterat minst 40 000 deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår.
Beviljande av konsulenttjänst och kontantbidrag

Föreningar kan välja att inte ta ut hela bidraget för konsulent utan istället som en kombination
av kontant- och konsulentbidrag. Föreningar som uppnår 1,5-2,0 konsulenttjänst kan välja att ta
ut 1,0-1,5 i konsulenttjänster samt 55 907 kr i kontantbidrag i enlighet med bidragsreglerna. För
de föreningar som uppnår 2,0-3,0 konsulenttjänster kan föreningen istället välja att ta ut 1,0-2,0 i
konsulenttjänster samt 55 907 kr eller 111 814 kr i kontantbidrag i enlighet med bidragsreglerna.
Sammanställning av föreningar
Bidraget beviljas två gånger per år efter inlämning av föreningsrapporten senast den 1 mars för
föreningar som följer kalenderår eller den 1 september för föreningar som har brutet
räkenskapsår. Förening med kalenderår beviljas bidrag för perioden 1 juli 2018 till och med 30
juni 2019 och föreningar med brutet kalenderår beviljas bidrag för perioden 1 januari 2019 till
och med 31 december 2019. Under 2018 har bidrag beviljats för totalt 75,5 konsulenttjänster
fördelat på 57 föreningar enligt nedan;
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Beviljande av konsulenttjänst

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

För perioden 180701-190630

För perioden 190101-191231

6 föreningar
14 föreningar
11 föreningar
5 föreningar
4 föreningar

3 föreningar
1 förening
4 föreningar
0 föreningar
1 förening

Beviljande av konsulenttjänst
och 55 907 kr * i kontantbidrag För perioden 180701-190630

1,0 3 föreningar
1,5 1 förening
Beviljande av konsulenttjänst
och 111 814 kr * i
kontantbidrag

För perioden 180701-190630

1,0 3 föreningar

Totalt:

63 konsulenttjänster
fördelat på 47 föreningar

För perioden 190101-191231

1 förening
0 föreningar

För perioden 190101-191231

0 föreningar
12,5 konsulenttjänster
fördelat på 10 föreningar

* beloppen kan komma att förändras vid uppräkning Föreningsstöd 2019.

Av alla ansökningar som inkommit 2018 är det en förening som får ökat bidrag för
konsulenttjänst jämfört med föregående period, Mini Malbas. Föreningen har valt grundbidrag
på 1,5 konsulenttjänst istället för som tidigare uppdelning kontantbidrag och konsulenttjänst.
Granskning och nya konsulent föreningar

Föreningar som ansöker om konsulenttjänst för första gången tas ut för särskild granskning då
förvaltningen vill säkerställa att föreningen verkligen uppnår villkoren för bidraget och att
föreningsstyrelsen kan hantera ett arbetsgivaransvar. I år var det tre föreningar som ansökt och
beviljats konsulenttjänst; Föreningen Redline, Malmö KFUK-KFUM och KFUM Fightzone.
Ytterligare en förening, Kulladals FF, beviljades bidrag för konsulenttjänst, efter att de senaste
åren valt att enbart ta ut kontantbidrag.
En förening, Malmö Redhawks, är uttagen för särskild granskning då förvaltningen ser stora
skillnader mellan medlemsantalet på närvarokorten jämfört med föreningsrapporten. Enligt
föreningsrapporten uppnår föreningen 1,0 konsulenttjänst. Beslut tas i nämnden under hösten
2018.
Dispenser

Totalt sju dispensansökningar inkom från föreningar efter inlämning av föreningsrapporten den
första mars. Fem av dessa föreningar beviljades dispens; IFK Klagshamn, Malmö Civila
Ryttareförening, Limhamns Brottarklubb och FC Rosengård (0,5 tjänst) samt GAK Enighet (1,0
tjänst) då föreningarna inte uppnådde samma konsulenttjänst som föregående år. De övriga två
föreningarna (Lindeborgs FF 1948 och Malmö Bellevue Tennisklubb) fick avslag på sin ansökan
om dispens på 0,5 konsulenttjänst, då de uppnådde ordinarie konsulenttjänst men ansökte om
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höjning med ytterligare 0,5 konsulenttjänst.
En dispens är inkommen efter den 1 september från IK Pantern som inte längre uppnår 0,5
konsulenttjänst. Förvaltningen har avslagit dispensansökan då minskningen i antal medlemmar
och deltagaraktiviteter översteg de 10% som ligger till grund för beslut om dispens.
Fritidsnämnden beslutade dock vid sitt möte i oktober att göra ett undantag och beviljade
Pantern dispens enligt ansökan.
Kontantbidrag

Ett antal föreningar som är berättigade till grundbidrag för anställning av konsulenttjänst väljer
att enbart få bidraget som ett kontantbidrag vilket då utbetalas med maximalt 111 814 kr. Totalt
19 föreningar uppnår villkoren men väljer istället att ta ut ett kontantbidrag på maximalt 111 814
kr.
Övrigt

Fritidsförvaltningen träffar årligen de nyanställda föreningskonsulenterna för att informera om
nämndens styrdokument och svara på frågor. Förvaltningen bjuder också årligen in samtliga
konsulenter till en konsulentkonferens varje höst för att ha dialog och ge information samt
utbyta erfarenheter och kunskap. Konsulentkonferensen i år är den 29 november.
Sammanfattning
Detta ärende sammanfattar de beslut som tagits under 2018 i enlighet med delegations- och
arbetsordning. Sammanfattningsvis så har förvaltningen fram till 2019-06-30 beviljat totalt 75,5
konsulenttjänster fördelat på 57 föreningar. Därtill kommer beslut tas för ansökan om ytterligare
1,0 konsulenttjänst för en förening, vilket kan öka antalet konsulenttjänster till max 76,5.
Antalet beviljade konsulenttjänster är en ökning i jämförelse med föregående år då förvaltningen
beviljade 71,5 konsulenttjänster för totalt 56 föreningar. Totalt 75,5 konsulenttjänster ger ett
ekonomiskt utfall på 17,2 mkr, beviljas ytterligare 1,0 konsulenttjänster ökar kostnaderna med
ytterligare ca 230 tkr. Vilket behöver tas med i beräkning av budget inför 2019.
Förvaltningen kommer under 2019 se över konsulenternas bruttolön och titlar i syfte av att
kartlägga och få kunskap om vilka anställningsformer och löner som konsulenter har samt hur
stor del av föreningarnas kostnader som täcks av konsulentbidraget.
Ansvariga

Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef
Johan Hermansson Direktör

