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Inledning
Fritidsförvaltningen genomför årligen en översyn av bidrag till förening
(Föreningstöd) och har 2019 genomfört en större bidrags- och
registreringsöversyn som resulterat i förslag till förändringar för
registreringsnivåer och bidrag för 2020. Förslag till förändringar görs inom
befintlig ekonomisk ram och delar av förslagen implementeras först 2021.
Denna rapport beskriver bakgrund, metod, förslag och förväntade effekter.
Bakgrund och syfte
Fritidsnämndens uppdrag är att verka för att alla Malmöborna ges möjlighet till
meningsfull fritid. Fritidsnämnden gör detta genom att bedriva egen
verksamhet och genom att stödja föreningslivet. I Malmö är föreningslivet rikt
och erbjuder allt från idrott, natur och kultur till sociala aktiviteter. Det går inte
att överskatta betydelsen av ett starkt föreningsliv för ett levande demokratiskt
samhälle. Att vara föreningsaktiv är ett av de bästa medlen mot segregation,
isolering och otrygghet. Därför är fritidsnämndens stöd till föreningslivet
viktigt för att föreningar ska kunna utvecklas och aktivera fler.
Förvaltningen har analyserat de senastse årens utveckling och kan konstatera
att föreningslivet både minskar i medlemsantal och i aktivitetsgrad. Det finns
ett behov av förändring i bidragssystemet för att nå fritidsnämndens mål.
Förvaltningen vill skapa ett enklare och tydligare bidragssystem som främjar ett
jämställt och jämlikt föreningsliv. Förslaget innebär också en bättre uppföljning
och kontroll samt ökad kunskap om och dialog med föreningslivet i Malmö då
fler föreningar får möjlighet att söka aktivitets- och grundbidrag.
Metod
Arbetet med översynen påbörjades redan 2017 då förvaltningen genomförde
workshops med föreningslivet i syfte att inhämta kunskap om föreningars
behov och önskemål kopplat till registringsnivåer och bidrag. Det framkom då
tydligt att föreningar, oavsett nivå, önskade enklare bidragshantering och
framför allt bidrag för sin egna medlemmar och för sina egna aktiviteter.
Förvaltningen har i översynen analyserat olika förändringar i bidragssystemet
och registreringsnivåer samt jämfört andra kommuners bidragssystem med
Malmös. Förutom bidragsberäkningar och registreringsnivåer har även digitala
system, GDPR samt kontroller kopplat till demokrativillkor och särskild
granskning analyserats. Malmö Universitet gavs också i uppdrag våren 2018 att
utvärdera bidraget för spontanaktiviteter.
Förslagen på förändringar har presenterats för Dialoggrupp och löpande i
referensgrupp och slutligen gått ut på remiss till samorganisationer som finns
representerade i referensgruppen (HISO, Malmö Ideella och MISO).
Samorganisationernas remissvar har beaktats. Då HISO försattes i konkurs
under augusti har inte remissvar inkommit från organisationen men ett antal
före detta medlemsföreningar med idrottsinriktning finns representerade i
remissvaret genom MISO.

3 │ Fritidsförvaltningen │ Rapport Föreningsstöd 2020-2021

Utredningen
I kommande avsnitt redogörs för hur föreningslivet ser ut i Malmö och hur
dagens bidragssystem är uppbyggt därefter analys och förslag.
Registrerade föreningar
Det finns idag ca 636 registrerade föreningar och ett 30-tal organisationer hos
fritidförvaltningen. År 2018 redovisades över 150 000 Malmöbor in via
föreningsrapporterna och av dessa var ca 65 000 bidragsberättigade
medlemmar mellan 4–25 år.
Föreningar och organisationer kan idag registreras på fem olika
registreringsnivåer hos fritidsnämnden. Vilken registreringsnivå föreningen
befinner sig på beror på hur många medlemmar föreningen har och om dessa
är bidragsberättigade eller inte. Idag är ca hälften av föreningarna registrerade
på nivå 3 (barn, unga och personer med funktionsnedsättning och verksamhet
för äldre).

Föreningar registrerade 2019

Totalt 636 föreningar och organisationer
36; 5%
Nivå 1

188; 28%

Nivå 2

252; 38%
Nivå 3 - verksamhet för äldre

135; 20%

Nivå 3 barn, unga och personer
med funktionsnedsatta
Organisation

61; 9%

Ungefär 70 % av föreningar på nivå 3 erhåller aktivitetsbidrag och under 2018
deltog ca 41 400 medlemmar i någon föreningsaktivitet. Av dessa var 31 600 i
åldern 4-25 år, 1 500 aktiva medlemmar funktionsnedsatta och 8 300 är i åldern
65 år eller äldre.
Under 2015 gjordes en inventering av fritidsnämndens registrerade föreningar.
Då utgjordes ca 58 % av idrottsföreningar. Därefter följer kulturföreningar
med 28 %. En förening kan både ha idrott som verksamhet samt kulturella
inslag. Utöver dessa kategoriseringar, som tagits fram av Statistiska
Centralbyrån (SCB), så finns det även bland annat friluftsföreningar,
hobbyföreningar, handikapp/patientföreningar och pensionärsföreningar.
Dagens bidragssystem
Fritidsförvaltningen ansvarar för allmän föreningsservice och föreningsbidrag i
syfte att stimulera ideella föreningar att skapa och genomföra aktiviteter som
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Malmöborna kan och vill delta i. Kommunbidrag för föreningsbidrag 2019
uppgår till 112 Mkr och ska framför allt användas för att föreningslivet ska
genomföra verksamhet/skapa aktiviteter, anställa personal och/eller betala
lokalhyror (lokalstöd). Det allmänna bidragssystemet är till stor del uppbyggt
på aktiviteter och aktiva medlemmar. Bidragens storlek baseras på föregående
års antal bidragsberättigade medlemmar och/eller antal deltagartillfällen. Dessa
så kallade beräkningsbidrag är:
•
•
•
•
•

Aktivitetsbidrag,
Grundbidrag,
Lokalkostnadsbidrag,
Utbildningsbidrag,
Startbidrag.

Av de allmänna bidragens 54 Mkr (budget 2019) betalas ca 36 Mkr ut via
beräkningsbidrag. Aktivitetsbidraget baseras helt och hållet på antalet
inrapporterade deltagartillfällen som föreningar genomför. Detta bidrag har en
årlig budget på ca 8,6 Mkr. Grundbidraget, ca 23 Mkr, baseras på både aktiva
medlemmar och deltagartillfällen och kan även utbetalas som ett
konsulentbidrag beroende på hur många medlemmar och deltagartillfällen
föreningen har.
Lokalkostnadsbidraget baseras både på aktiva medlemmar och inrapporterade
aktiviteter och har en bidragsbudget på 3,4 Mkr. Utbildningsbidraget, 900 tkr,
baseras endast på antalet bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-25 år eller
personer med funktionsnedsättning och slutligen startbidraget på 150 tkr,
vilket kan beviljas föreningar som registreras på nivå 2.
Startbidraget
Bidraget ges till nyregisterade föreningar på nivå 2 och ska stödja och
underlätta möjligheten för förening att öka sitt medlemsantal och
aktivitetsgrad. Startbidraget är ett engångsbelopp som beviljas föreningar som
har minst 15 bidragsberättigade medlemmar med antingen 7 tkr, (15-50
bidragsberättigade medlemmar) eller 10 tkr (för mer än 50 bidragsberättigade
medlemmar).
BidragsBidragsTotalt
Budget Utfall belopp
Antal
belopp
Antal
antal
År
(tkr)
(tkr) (tkr)
föreningar (tkr)
föreningar föreningar
2016
200
192
7
16
10
8
24
2017
200
41
7
2
10
1
3
2018
150
103
7
9
10
4
13
2019*
150
103
7
9
10
4
13
*Preliminära siffor baserat på beviljat startbidrag från 1 januari till 11 oktober 2019.

Utbildningsbidraget
Bidraget beräknas på antalet medlemmar i åldern 4-25 år och personer med
funktionsnedsättning, som föreningen rapporterat i föreningsrapporten.
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Föreningarna har olika bidragspotter men max 100 00 kr per verksamhetsår.
Bidraget ska stödja föreningens utveckling och kan vara bidrag för
ledarutbildning, kompetensutveckling, verksamhetsplanering och konferenser i
föreningens egen eller annans regi. Majoriteten av ansökningarna är för
ledarutbildning kopplat till föreningens verksamhet.
Utbildningsbidraget kan sökas av föreningar på nivå 2 och 3, barn unga och
personer med funktionsnedsättning, sammanlagt ca 380 föreningar. De senaste
tre åren har mellan 38-50 föreningar beviljats bidraget. År 2016 beviljades 38 av
46 ansökningar, år 2017 beviljades 50 av 53 ansökningar samt år 2018
beviljades 44 av 47 ansökningar.
Förvaltningen ser att bidraget gått till ett fåtal föreningar där de tio största
utbetalningarna per år motsvarat över 60 % av det totala utbildningsbidraget.
Under åren 2016-2018 är det 14 olika föreningar som fått den största delen av
bidraget. För 2019 redovisas utfall till och med september.

Budget
(tkr)

År

Totalt
Totalt
antal
utbetalat
föreningar (tkr)

Summa tio största
utbetalningarna
(tkr)

Motsvarande
i%

2016

900

38

761

506

67 %

2017

916

50

850

562

66 %

2018

920

44

821

525

64 %

2019*
900
36
364
233
64 %
*Preliminära siffor baserat på utbildningsbidraget från 1 januari till 11 oktober 2019.

Riktade bidrag
Aktivitetsbidrag och grundbidrag syfte är att skapa stabilitet och stödja
föreningens ordinarie verksamhet riktat till medlemmarna. Visserligen beskrivs
ändamålet med grundbidraget att det ska underlätta för föreningens
administration, men i förlängningen innebär det samma sak, att föreningen kan
utföra sin kärnverksamhet mer, oftare och bättre. Utöver de allmänna bidragen
finns det även riktade bidrag som utbetalas efter en särskild bedömning med
fokus på fritidsnämndens prioriterade insatser, med undantag för lönebidrag.
Dessa riktade bidrag är:
• Arrangemangsbidrag,
• Bidrag för spontanaktiviteter,
• Lovbidrag,
• Utvecklingsbidrag,
• Bidrag för anställda som får lönebidrag, trygghetsanställning och/eller
utvecklingsanställning.
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Analys och förslag till förändring
I Malmö finns ca 3700 registrerade ideella föreningar och av dessa är ca 600
registrerade hos fritidsförvaltningen. Antalet föreningar varierar mellan åren då
nya tillkommer och äldre avvecklas men ambitionen är att föreningar ska
kunna utvecklas långsiktigt och hållbart. Många behöver stöd och
Föreningspoolen, ett samarbete mellan nämnden och samorganisationerna
Malmö Ideella och Malmöidrottens Samorganisation (MISO), är en uppskattad
resurs för nystartade och mindre föreningarna vad gäller grundläggande
kunskap som stadgar, årshandlingar, ekonomisk redovisning, årsmöte.
Utbildningar erbjuds årligen men föreningskunskapen bland de som leder och
administrerar föreningar blir allt lägre. Kraven på de ideella ledarna blir dock
allt högre och de senaste årens dialog mellan förvaltning och föreningslivets
företrädare har främst handlat om brist på föreningskunskap, lokaler,
träningstider, ledare och pengar. Dialogen är viktig och förvaltningen kommer
att fortsätta erbjuda utbildningar och stöd så att föreningar kan möta de krav
som ställs från medlemmar och i nämndens allmänna bestämmelser.
Barnkonventionen som 2020 blir lag kommer också att ställa ytterligare krav på
föreningar som önskar bidrag från fritidsnämnden.
Förvaltningen kan konstatera att antalet bidragsberättigade medlemmer i
Malmös föreningsliv minskat något de senaste åren även aktivitetsgraden har
minskat trots positiv befolkningstillväxt i Malmö.
Bidragsberättigade medlemmar (malmöbo 4-25 år)
2015 - 66 06
2016 - 65 447
2017 - 67 802
2018 - 62 318
Deltagartillfällen 2016–2018 (4-25 år och personer med funktionsnedsättning)
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Rapport, uppföljning, kontroll och statistik
Föreningar som önskar vara registrerade hos fritidsnämnden ska årligen skicka
in en föreningsrapport där antalet aktiva medlemmar som är malmöbor i
föreningen från föregående verksamhetsår redovisas. Uppgifterna i
föreningsrapporten ligger till grund för grundbidraget som idag ges till
föreningar nivå 3 med 114 kronor per medlem. Idag ska föreningar som inte
närvaroregistrerar i det digitala bidragssystemet ApN kunna styrka
medlemmarnas aktivering genom annan skriftlig dokumentation.
När förvaltningen tar ut föreningar för särskild granskning eller annan kontroll
är det återkommande stora brister i den skriftliga dokumentationen.
Dokumentationen saknar många gånger fullständiga uppgifter och är därmed
inte godkända. Föreningen kan då söka grundbidraget på felaktiga grunder och
enligt nämndens regler bli återbetalningsskyldig.
Hanteringen av skriftlig dokumentation förslås att digitaliseras för att
föreningarna ska vara berättigade till grundbidrag. Genom föreningens
registrering av medlemmar och närvaroregistrering för aktivitetsbidraget ges ett
underlag av aktiva medlemmar i föreningsrapporten. Förvaltningen är
medveten om att detta inledningsvis kan innebära ökad administration för
föreningarna och kommer därför att ha en ökad support, tillgängliga manualer
och utbildningar för att möta föreningarnas behov. Förhoppningen är att
administrationen på sikt ska förbättras och bli tydligare.
Med digitalisering och inrapportering via ApN får förvaltningen en större
kunskap om föreningarnas aktiviteter och kan arbeta för att ge ett bättre stöd
för föreningslivet i Malmö. Samtidigt blir underlag för ansökan och beviljande
av bidrag säkerställt.
Förslag till förändringar
• alla föreningar som önskar söka grundbidrag ska registrera sina
bidragsberättigade medlemmar i det digitala bidragssystemet ApN
(dessa aktiviteter behöver inte uppnå kraven för aktivitetsbidrag)
• förvaltningen ställer idag krav på personnummer vilket medför att
föreningar som söker grundbidrag för sina bidragsberättigade
medlemmar måste ha personnummer och inte enbart födelsedata.
• registrering av medlemsaktiviteter ska följa intervallerna för
aktivitetsbidraget, dvs kvartalsvis.
Med dagens bidragssystem kan en förening söka grundbidrag genom att
redovisa antal medlemmar digitalt eller med skriftlig handling. Endast
föreningar registrerade på nivå 3 kan ansöka om aktivitetsbidrag. Det innebär
att de registrerar närvaro för de aktiviteter de bedriver i sin förening som
utgörs av deltagartillfällen. För att stimulera till fler aktiviteter bör just själva
aktiviteterna i föreningen fortsatt få en stor påverkan på hur mycket bidrag en
förening får och därför föreslås att även nivå 2 föreningar ska ha möjlighet att
ansöka om aktivitetsbidraget. Förvaltningen använder statistikunderlag för
uppföljning och för att analysera föreningslivet utifrån målgrupper och hur
malmöbor är aktiva. I dagsläget saknas denna kunskapsinhämtning för ca
hälften av de registrerade föreningarna vilket gör att det inte ger en heltäckande
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bild av föreningslivet i Malmö.
Förväntade effekter
• fler föreningar får bidrag för att aktivera sina bidragsberättigade
medlemmar
• en förbättrad uppföljning, statistik och enklare kontroll
• en ökad kunskap om föreningslivet i Malmö
Färre registreringsnivåer
Registreringnivåerna bygger på en nivåtrappa, där en högre nivå ger fler möjliga
bidrag att söka. Detta medför att många föreningar lägger stort fokus på att
klättra i nivåer och minimera risken att ”falla ner” en nivå. Därför sker det
årligen förflyttningar mellan registreringsnivåerna vilket medför mer
administration för föreningarna och för förvaltningen. För att ge fler
föreningar möjlighet att söka alla bidrag och inte relatera bidrag till nivåer så
föreslås att antal nivåer minskas. På det sättet kan också en förening ges
möjlighet till mer stabilitet och långsiktig planering.
Mindre administration – färre antal bidrag
I dialog med föreningslivet framkommer stark önskan om mindre
administration och enklare system. Förvaltningen ser möjlighet att minska antal
bidrag och öka värdet på grund- och aktivitetsbidrag som ges till föreningarnas
kärnverksamhet. Genom att ta bort startbidrag och utbildningsbidrag som når
relativt få föreningar kan en resursförstärkning göras på dessa grundläggande
bidrag så att fler kan ta del av grund- och aktivitetsbidraget.
Åldersintegrerade grupper
Föreningar har idag möjlighet att få aktivitetsbidrag för 4-25 åringar och/eller
personer med funktionsnedsättning eller för personer som är 65 år eller äldre.
Även grundbidrag ges till förening utifrån den åldersgrupp eller målgrupp som
aktiveras. Förvaltningen menar att det finns flera vinster med att tillåta
åldersintegrerade grupper för att föreningen ska kunna söka bidrag.
Administrationen blir enklare och förening behöver inte identifiera sig med en
målgrupp utan uppmuntras att ha verksamhet för flera åldrar.
Förväntade effekter
• föreningar kan medräkna alla sina bidragsberättigade medlemmar under
en aktivitet
• föreningar uppmanas att aktivera fler målgrupper i form av både äldre
och yngre medlemmar och får bidrag för detta
Hur påverkas föreningar av Föreningsstöd 2020/2021
En registrerad förening hos fritidsförvaltningen ska varje år skicka in en
föreningsrapport. Rapporten ger förvaltningen information om hur många
malmöbor som är aktiva utifrån, kön, ålder och funktionsnedsättning, från
respektive förening under föregående verksamhetsår. Föreningsrapporten
ligger till grund för att föreningen ska upprätthålla registreringsnivå och för
beräkning av exempelvis grundbidrag.
Föreningslivet är i ständig förändring och redovisningen visar statistik på
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antalet föreningar totalt per nivå under 2019, statistiken kommer förändras vid
nästa inlämning av föreningsrapport 2020 och 2021.
Föreningar registrerade 2019

Föreningar 2019 Nivå 1
Registrerade
188
Skickat in
föreningsrapport

85

Nivå 2
135
105

Nivå 3,
verksamhet
för äldre
61
59

Nivå 3, barn,
unga och
personer med
funktionsned. Totalt
252
636
227

476

Föreningar på nivå 1
Det är idag 188 registrerade föreningar på nivå 1 och 85 av dessa har skickat in
en föreningsrapport. Förvaltningen uppskattar att samtliga av dessa föreningar
stannar på nivå 1, utifrån att kravet på 5 medlemmar kvarstår (malmöbo,
betalande och aktiv i föreningen samt finns med i medlemsregister).
Föreningar på nivå 2
Det är idag 135 föreningar registrerade på nivå 2, varav 105 har skickat in en
föreningsrapport. Förslaget för nyregistrering på nivå 2 är att antalet
medlemmar går från 25 medlemmar (Malmöbo, betalande och aktiv i
föreningen samt finns med i medlemsregister) till totalt 25 bidragsberättigade
medlemmar i någon av målgrupperna 4-25 år, personer med
funktionsnedsättning och 65 år eller äldre (malmöbo, betalande och aktiv i
föreningen samt finns med i medlemsregister). Totalt 72 av 105 föreningar
klarar de nya kraven. Resterande 37 förflyttas till nivå 1.
De 72 föreningarna har sammanlagt 6 060 bidragsberättigade medlemmar
(totalt 5 486 är 4-25 år/ personer med funktionsnedsättning och 664
medlemmar är 65 år eller äldre) och får med det nya förslaget möjlighet att
söka aktivitetsbidrag 2020. De får även ett grundbidrag 2021 på mellan 2 850
kr – 22 833 kr.
De 37 föreningarna som kommer att flyttas till nivå 1 kommer inte längre att
vara bidragsberättigad utan mister möjligheten att söka lovbidrag, bidrag för
spontanaktiviteter, utbildningsbidrag, arrangemangsbidrag och bidrag för
anställda som får lönebidrag, trygghetsanställning och/eller
utvecklingsanställning. Förvaltningen kan konstatera att endast 25 av de 37
föreningarna sökt något av bidragen det senaste året men föreslår ett dispensår
så att föreningarna under 2020 har kvar möjligheten att söka bidrag.
Ansökta bidrag 2018/2019
Lovbidrag
Bidrag för spontanaktiviteter
Arrangemangsbidrag
Bidrag för anställda som får lönebidrag, trygghetsanställning och/eller
utvecklingsanställning
Utbildningsbidrag
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Antal
föreningar
7
4
9
5
0

Föreningar nivå 3 – verksamhet för äldre
Det är idag 61 föreningar som är registrerade på nivå 3 – verksamhet för äldre,
varav 59 av dessa har skickat in föreningsrapport 2019. Samtliga av dessa
föreningar klarar kraven och fortsätter vara bidragsberättigad förening.
50 av 59 föreningar får ökat grundbidrag på mellan 83 kr –
12 600 kr.
• 5 av 59 föreningar är medlem i en organisation och får ut
15 000 kr i grundbidrag vilket gör att föreningarna får oförändrat bidrag.
• 4 av 59 föreningar får minskat bidrag på 367 kr - 236 967 kr då de
kommer nå maxtaket för grundbidrag (22 833 kr).
•

Här är det viktigt att notera att PRO Samorganisation och SPF
Samorganisation är registrerade på denna nivå och kommer enligt
förvaltningens förslag få minskat bidrag …. Förvaltningen föreslår att
dessa två organisationer ska erhålla särskilt verksamhetsbidrag.
Föreningar nivå 3 – barn, unga och personer med funktionsnedsättning
Det är idag 252 föreningar registrerade på nivå 3- barn, unga och personer med
funktionsnedsättning, varav 227 av dessa har skickat in en föreningsrapport
2019. Förslaget är att föreningar på nivå 3 – barn, unga och personer med
funktionsnedsättning höjer från 25 bidragsberättigade medlemmar 4-25
år/personer med funktionsnedsättning till 181 från och med 2021.
Totalt 100 av 227 föreningar klarar nya förslagen på kraven nivå 3. Totalt 128
av de 227 föreningar uppskattas komma att förflyttas till nivå 2.
För föreningarna som förflyttas till nivå 2Hur många föreningar får ökat, oförändrat eller minskat bidrag utifrån förslaget 114
kr/bidragsberättigad medlem och maxtak på 22 833 kr?
Föreningar på nivå 3, vilka har fler än 25 bidragsberättigade medlemmar i
åldern 65 år eller äldre, föreslås har ett maxtak på grundbidraget för denna
målgrupp på 22 833 kr.
53 av 127 föreningar (42 %) får ökat grundbidrag, mellan
114 kr – 7 168 kr
• 36 av 127 föreningar (28 %) får oförändrat grundbidrag.
• 36 av 127 föreningar (28 %) får minskat grundbidrag på mellan
889 kr - 11 463 kr.
• 3 av 127 föreningar har inte fått grundbidrag under 2019, då de
nyregistrerats på nivå 3 och kan därför inte jämföras.
•

De 36 föreningar som får minskat bidrag har haft ett högre grundbidrag för
sina 4-25 år/ eller personer med funktionsnedsättning motsvarande 172 kr,
med ett maxtak på 34 248 kr.
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De 53 föreningar som får mer i grundbidrag får detta då de kan tillgodoräkna
alla sina bidragsberättigade medlemmar och att dessa tillsammans är mindre än
200 totalt, dvs under maxtaket 22 833 kr.
För föreningarna som kvarstår på nivå 3Hur många föreningar får ökat, oförändrat eller minskat bidrag utifrån förslaget 114
kr/bidragsberättigad medlem och maxtak på 22 833 kr för bidragsberättigad medlem 65
år eller äldre?
• 3 av 100 föreningar (3%) uppskattas få ut mindre grundbidrag för sina
aktiva medlemmar 65 år eller äldre, på mellan 2967 kr – 61 217 kr mindre i
grundbidrag.
• 14 av 100 föreningar (14%) uppskattas få ut mer i grundbidrag för sina
aktiva medlemmar 65 år eller äldre, på mellan 1 664 kr – 3 904 kr.
• 83 av 100 föreningar (83%) uppskattas få oförändrat grundbidrag.
Föreningar registrerade 2021
Utifrån de föreningsrapporter som skickats in 2019 och förslag till förändring i
registreringsnivåer skulle medföra att ca fler 70 föreningar får tillgång till bidrag
för att aktivera sina medlemmar i form av aktivitetsbidrag och grundbidrag.
Samt att fler föreningar motiveras att aktivera bidragsberättigade medlemmarna
över generationsgränserna.
Möjligt scenario för 2021:
Föreningar 2021
Registrerade

Nivå 1
122

Nivå 2
254

Nivå 3
100

Totalt
476

Övergripande slutsatser/sammanfattning
Utifrån sammanställningen med registreringsnivåer och bidrag är det fler
föreningar som får mer eller oförändrat bidrag kopplat till ändrade regler kring
registrering och införandet av både grundbidrag och aktivitetsbidrag. Utifrån
de 476 föreningar som skickat in föreningsrapport 2019 ser förvaltningen
följande:
•

40%, motsvarande 193 föreningar får ökat eller möjlighet till
grundbidrag varav 72 nya föreningar även får möjlighet att söka
aktivitetsbidrag.

•

25%, motsvarande 119 föreningar får oförändrat grundbidrag

•

9 %, motsvarande 43 föreningar får mindre i grundbidrag, då de slår i
maxtaket på 22 833 kr.
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•

8%, motsvarande 37 föreningar klarar inte nya gränsen för 25
bidragsberättiagde medlemmar och mister möjlghet till exemeplvis
lovbidrag och lönebidrag.

•

Resterande 18% av föreningarna, 85 totalt, är idag registrerade på nivå
1 och berörs inte av förändringen idag mer än att det skapas fler
möjligheter framöver om de aktiverar bidragsberättigade medlemmar

•

Föreningar som idag är på nivå 2 och nivå 3, barn, unga och personer
med funktionsnedsättning kommer tappa möjligheten att söka
utbildningsbidrag.

Förvaltningen hoppas på att kunna stimulera fler föreningar att aktivera sina
medlemmar utifrån att fler får tillgång till aktivitetsbidrag. Samtidigt ger
förvaltningen ett grundstöd i form av grundbidrag som är ett långsiktigt och
årligt stöd utifrån att föreningarna aktiverar deras bidragsberättigade
medlemmar. Detta utifrån att föreningarna rapporterar sina bidragsberättigade
medlemmar in i bidragssystemet och därmed säkerställer att medlemmarna är
aktiva i föreningen.
Omdisponering av bidrag
En grundläggande princip är att fritidsnämndens bidrag ska stödja föreningar
att erbjuda meningsfulla aktiviteter för de prioriterade målgrupperna. En
förening ska i större utsträckning kunna uppvisa i vilken omfattning föreningen
bedriver aktiviteter för sina medlemmar. Därför görs en omdisponering av
bidrag. Utbildningsbidraget och Startbidraget föreslås att tas bort och budgeten
förstärks istället för aktivitetsbidrag och grundbidrag.
Förväntade effekter:
• Fler föreningar får ta del av aktivitetsbidrag och grundbidrag
• Genom att ta omdisponera två bidrag till två befintliga bör detta
minska föreningars administrativa arbete på längre sikt och det ges
även mer i utrymme för fler föreningar att planera, bedriva och
utveckla sin verksamhet långsiktigt.
Jämlikt stöd och kravställande
Över hälften av föreningarna befinner sig på nivå 3. Det innebär att det kan
finnas nivå 3 föreningar som har få bidragsberättigade medlemmar och
föreningar med ett stort medlemsantal, föreningar med konsulentbidrag och
föreningar som får ut 1250 kr i grundbidrag. Bredden och variationen av
föreningar försvårar ett jämlikt stöd och kravställandet på föreningarna blir
problematiskt och förvaltningen förslår därför att det finns två delar av
bidragsberättigade föreningar. De med minst 25 bidragsberättigade medlemmar
som kan medräkna alla sina medlemmar i de olika bidragsberättigade
målgrupperna och de som aktiverar minst 181 medlemmar i åldern 4-25 åringar
eller personer med funktionsnedsättning.
Förväntade effekter
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•
•
•

en rättvisare resursfördelning då fler föreningar får ta del av bidrag för
medlemsaktiviteter,
främjande aktiviteter för alla bidragsberättigade medlemmar,
fler åldersintegrerade grupper.
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