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Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Simklubben Ran
FRI-2019-835
Sammanfattning

Simklubben Ran ansökte den 26 mars 2019 om dispens för 1,0 konsulenttjänst. Föreningen har
för innevarande period beviljats grundbidrag för 3,0 konsulenttjänster men uppnår nu endast
kraven för 2,0 konsulenttjänster. Dispens kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig
nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Simklubben RAN
beviljas dispens för 1,0 konsulenttjänst.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beviljar Simklubben Rans ansökan om dispens för 1,0 konsulenttjänst
för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.

Beslutsunderlag




Ansökan om dispens, Simklubben Ran
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-04-30
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-05-10
Fritidsnämnden 2019-05-16
Beslutet skickas till

Simklubben Ran
Ärendet

Simklubben Ran ansökte den 26 mars 2019 om dispens för grundbidrag konsulent för 1,0
konsulenttjänst. Föreningen är för innevarande period beviljat grundbidrag för 3,0
konsulenttjänster men uppnår nu endast kraven för 2,0 konsulenttjänster. Föreningen kommer
enligt reglerna beviljas grundbidrag för 2,0 konsulenttjänster men ansöker om dispens för
ytterligare 1,0 konsulenttjänst, totalt 3,0 konsulenttjänster för perioden 2019-07-31 – 2020-06-30.

SIGNERAD

2019-04-26

Grundbidrag är avsett att utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet och skapa
möjlighet att planera arbetet på längre sikt. Dessutom ska bidraget underlätta för föreningen att
anställa heltid- eller deltidskonsulent till i första hand föreningens ungdomsverksamhet samt för
organisatoriska- och administrativa uppgifter. Grundbidrag utbetalas antingen som ett kontant
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engångsbidrag, som ett bidrag för anställning av konsulent eller som en kombination av dessa.
Grundbidraget baseras på följande inrapporterade uppgifter:
1. Antalet bidragsberättigade medlemmar i åldern 4–25 år och/eller personer med
funktionsnedsättning.
2. Antalet deltagartillfällen vid godkänd aktivitet under senast avslutat verksamhetsår.
För att kunna erhålla 3,0 konsulenttjänst (max 702 829 kr/år) måste sökande förening uppnå:
• minst 1 000 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer med funktionsnedsättning
tillämpas inte någon övre åldersgräns), och
• minst 40 000 deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår.
Bedömningsunderlag för dispens

Dispens beviljas då föreningen har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller
deltagartillfällen.
Fritidsförvaltningen har sedan tidigare följande uppsatta kriterier för dispensansökan:
1. Differensen för antal medlemmar och/eller deltagartillfällen, i relation till det i
bestämmelserna fastställda antalet, ska inte vara större än 10%
2. Dispens kan ges maximalt ett år.
3. Antalet konsulenttjänster föreningen ges dispens för kan maximalt uppgå till det antal
konsulenttjänster föreningen hade föregående period.
Simklubben Ran

För verksamhetsåret 2018 har Simklubben Ran redovisat 1 812 bidragsberättigade medlemmar i
åldern 4–25 år (för personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns)
och 37 774 deltagartillfällen. I jämförelse med verksamhetsåret 2017 är det ett nästintill
oförändrat medlemsantal, däremot har aktiviteterna minskat med cirka 2 600 deltagartillfällen.
För verksamhetsår 2017 redovisades 1 812 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer med
funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 40 388 deltagartillfällen.
Föreningen beskriver i sin ansökan att minskningen av deltagartillfällen är tillfällig och enbart
beror på att både Simhallsbadet och Rosengårdsbadet med kort varsel stängdes för renovering
under delar av 2018. Simhallsbadet stängdes i cirka 6 månader och föreningens verksamhet
flyttades till Oxievångsbadet och Rosengårdsbadet. För att få så liten påverkan som möjligt på
barn- och ungdomsverksamhet och fortsätta bedriva den i likvärdig utsträckning valde
föreningen att pausa vuxenverksamheten. När sedan även Rosengårdsbadet tvingades stänga
blev däremot utmaningarna att förflytta grupperna större. Föreningen förlorade deltagare i barnoch ungdomsgrupperna och därmed minskade deltagartillfällena. Föreningen bedriver återigen
sin verksamhet i simhallsbadet och samtliga grupper är aktiva.
Förvaltningens bedömning

Simklubben Ran bedriver stor barn- och ungdomsverksamhet och tar även ansvar i uppdraget
att öka simkunnigheten bland elever i årkurs 2 och 3 (2018 års Målområde 3 – En stad för barn och
unga, Kommunfullmäktigemål – Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att
växa upp under trygga och jämlika förhållande och utveckla sin fulla potential). Förvaltningen är väl insatt i
den situation som uppstod när både Simhallsbadet och Rosengårdsbadet, under delar av 2018,
stängdes för renovering. Det förs dialog mellan förvaltningen och föreningen om planerade

3 (3)
renoveringar och förvaltningen försöker skapa förutsättningar för att föreningen ska kunna
bedriva sin verksamhet fullt ut. De akuta stängningarna förväntas minska men kan komma att bli
utmaningar för såväl förvaltningen som för föreningen även framöver. Föreningen uppfyller
kravet för antal medlemmar men saknar 2 226 deltagartillfälle för att uppfylla kravet för bidrag.
Differensen är 6 % vilket innebär att avvikelsen, i relation till det i bestämmelserna fastställda
antalet, är mindre än 10%. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas dispens för 1,0
konsulenttjänst och totalt beviljas grundbidrag konsulent för 3,0 konsulenttjänster för perioden
2019-07-01 – 2019-06-30.
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