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Anna Ingloff
Planeringssekreterare
anna.ingloff@malmo.se

Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, Klagshamns Ryttarförening
FRI-2019-893
Sammanfattning

Klagshamns Ryttarförening ansökte den 29 mars 2019 om dispens för 0,5 konsulenttjänst.
Föreningen har för innevarande år beviljats bidrag för 1,5 konsulenttjänst men uppfyller nu
endast kravet för 1,0 konsulenttjänst. Dispens kan beviljas om förening har haft konsulenttjänst
tidigare men gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen.
Fritidsförvaltningen föreslår att Klagshamns Ryttarförening beviljas dispens för 0,5
konsulenttjänst.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beviljar Klagshamns Ryttarförenings ansökan om dispens för 0,5
konsulenttjänst för perioden 2019-07 01 – 2020-06-30.

Beslutsunderlag




Dispensansökan, Klagshamns Ryttarförening
G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190516

Beslutsplanering

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

Klagshamns Ryttarförening
Ärendet

Klagshamns Ryttarförening ansökte den 29 mars 2019 med ansökan om dispens för 0,5
konsulenttjänst. Föreningen har för innevarande period beviljats bidrag för 1,5 konsulenttjänst
men uppfyller nu endast kravet för 1,0 konsulenttjänst. Enligt reglerna kommer föreningen
beviljas 1,0 konsulenttjänst men ansöker om dispens för ytterligare 0,5 konsulenttjänst, totalt 1,5
konsulenttjänst för perioden 2019-07 01 – 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 för föreningens ungdomsverksamhet samt
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för organisatoriska- och administrativa uppgifter. Grundbidrag utbetalas antingen som ett
kontant 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 1,5 konsulenttjänst (max 351 414 kr/år) måste sökande förening uppnå:
• minst 316 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer med funktionsnedsättning
tillämpas inte någon övre åldersgräns), och
• minst 14 850 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.
Klagshamns Ryttarförening

För verksamhetsåret 2018 redovisar Klagshamns Rytterförening 354 medlemmar i åldern 4–25
år (för personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 14 724
deltagartillfällen. I jämförelse med verksamhetsår 2017 har både antal medlemmar och
deltagartillfällen minskat. För 2017 redovisades 385 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer
med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 18 996 deltagartillfällen.
Minskningen förklaras dels med ändrade rutiner för deltagare att ta igen missade ridtillfällen, dels
med att ungdomssektionen under 2018 var mindre aktiv och förlorade en viktig nyckelperson/
mentor, samt att det fanns ett stort antal äldre och skadade hästar. Sammantaget har de olika
faktorerna begränsat föreningens möjlighet att utveckla verksamheten i önskad utsträckning.
I ansökan beskriver föreningen att de vidtagit vissa åtgärder och arbetar aktivt för att öka antalet
medlemmar och deltagartillfällen. Ungdomssektionen har fått en tydlig agenda, ny mentor och
styrelse vilket ökat engagemanget. Ett stort antal hästar har bytts ut vilket innebär att
verksamheten kan växa och ge fler aktiviteter. Rutinerna för närvaroregistreringen från ledare till
kansli ses över för att skapa förutsättningar för korrekt rapportering av deltagartillfällen.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningen anser att åtgärderna som beskrivs i ansökan kan skapa stabilitet i föreningen och
ge bra förutsättningar för utveckling av verksamheten. Klagshamns Ryttarförening uppfyller
kravet för antal medlemmar men saknar 126 deltagartillfällen för att beviljas 1,5 konsulenttjänst.
Differensen är mindre en 1% vilket innebär att avvikelsen, i relation till det i bestämmelserna
fastställda antalet, är mindre än 10%. Förvaltning föreslår att föreningen beviljas dispens för 0,5
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konsulenttjänst och beviljas totalt 1,5 konsulenttjänst för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30.
Ansvariga

Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef
Johan Hermansson Direktör

