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Särskild granskning 2019, Y-Teater Förening
FRI-2019-1004
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av 10-15
föreningar registrerade på nivå 3. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2018 och innefattar
föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer med
funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens
föreningsrapport, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN samt eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att
medlemmarna varit aktiva. Dessa handlingar kontrolleras och jämförs med föreningens ansökan
om aktivitetsbidrag, föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad föreningsrapport
som också utgör föreningens ansökan om grundbidrag för föreningen.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer att Y-Teater Förening hade 0 bidragsberättigade medlemmar i

åldern 4-25 år för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31
2. Fritidsnämnden beslutar att Y-Teater Förening ej beviljas grundbidrag för perioden
2018-01-01 – 2018-12-31.
3. Fritidsnämnden beslutar att avregistrera Y-Teater Förening.
Beslutsunderlag




G-Fritidsnämden 2019-06-13
Bilaga 1. Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2019-05-23
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2019-06-05
Fritidsnämnden 2019-06-13
Beslutet skickas till

Y-Teater Förening
Ärendet

SIGNERAD

2019-05-17

Y-Teater Förening bedriver kulturverksamhet med inriktning mot teater. Föreningen har under
flertalet år redovisat medlemmar men inga aktiviteter via närvarokort. Föreningen har inga
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bidrag utöver grundbidraget som föreningen beviljades senast år 2017.
Utredningen
Den särskilda granskningen har för avsikt att kontrollera och fastställa uppgifter som ligger till
grund för bidragsutbetalning och registreringsnivå. Särskilt fokus läggs på grundbidrag och
aktivitetsbidrag för föreningens senaste avslutade verksamhetsår (2018-01-01 – 2018-12-31) och
som innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer
med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre). Det som kontrolleras är:







föreningsrapport,
årshandlingar,
stadgar,
medlemsregister,
närvarokort i det digitala bidragssystemet ApN,
eventuell annan skriftlig dokumentation som styrker att medlemmarna varit aktiva.

Föreningen har före granskningen redovisat följande uppgifter:
Antal aktiva bidragsgrundande medlemmar enligt föreningsrapport: 336
Antal bidragsgrundande deltagartillfällen på närvarokort: 0
Totalt grundbidrag: 22 833 kr
Totalt aktivitetsbidrag: 0 kr
Fritidsförvaltningens bedömning
Y-Teater Förening fick den 2 april ett mail från fritidsförvaltningen med delegationsbeslut om
att föreningen var uttagen för särskild granskning. Föreningen har därefter fått tre påminnelser
och förvaltningen har också försökt komma i kontakt med föreningen via telefon. Föreningen
återkom i slutet av april med besked om att kontaktpersonen var på semester och att de hade
problem med föreningens hårddisk men trots detta snart skulle skicka in begärda handlingar.
Förvaltningen har därefter inget hört från föreningen. Föreningen har varken svarat på mail eller
inbjudan till möte och inte heller skickat in begärda handlingar. Eftersom föreningen trots
påminnelser inte inkommit med handlingar innebär det att förvaltningen inte kan granska de
uppgifter som ligger till underlag för ansökan. Därmed föreslår förvaltningen att föreningen ska
avregistreras.
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