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Ansökan om dispens 20210701 - 20220630, BK Olympic
FRI-2021-520
Sammanfattning

BK Olympic ansökte den 26 februari 2021 om dispens för 0,5 konsulenttjänst. Föreningen
uppnår enligt reglerna 1,5 konsulenttjänst och ansöker således totalt om 2,0 konsulenttjänst.
Föreningen har för innevarande period konsulentbidrag för 1,5 konsulenttjänst. Dispensen kan
beviljas om en förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen
men enbart om föreningen under innevarande period haft det antal konsulenttjänster
dispensansökan avser. Förvaltningen föreslår att BK Olympics ansökan om dispens för
ytterligare 0,5 konsulenttjänst avslås och att föreningen i enlighet med reglerna beviljas totalt 1,5
konsulenttjänst.

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att avslå BK Olympic ansökan för 0,5 konsulenttjänst för perioden 1
juli 2021 – 30 juni 2022.
Beslutsunderlag
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BK Olympic är enligt villkoren för bidraget berättigad till 1,5 konsulenttjänst. Föreningen
ansöker om dispens för 0,5 konsulenttjänst och totalt 2,0 konsulenttjänst för perioden 2021-0701 – 2022-06-30.
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Grundbidrag är avsett att utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet och skapa
möjlighet att planera arbetet på längre sikt. Dessutom skall bidraget underlätta för föreningen att
anställa heltid- och deltidskonsulent till i första hand föreningens ungdomsverksamhet samt 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
två.
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 2,0 konsulenttjänst (max 483 072 kr/år) måste sökande förening uppnå:
o
Minst 316 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer med
funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns), och
o
minst 29 700 deltagartillfällen från senast avslutat verksamhetsår.
Bedömningsunderlag för dispens

Dispens beviljas då föreningen har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller
deltagartillfällen. Dispens kan vanligtvis ges maximalt i ett år. För att föreningar inte skall
påverkas negativt av inställda aktiviteter på grund av coronaviruset har fritidsnämndens presidie
fattat beslut kring kompensation för föreningsbidrag under 2021.
För föreningar som beviljas aktivitetsbidrag våren och hösten 2021 kommer bidraget vid behov
baseras på deltagartillfällen för våren och hösten 2019. För föreningar som beviljas grundbidrag
och konsulentbidrag 2021 kommer bidraget vid behov att baseras på deltagartillfällen och
medlemsantal för våren och hösten 2019. Detta innebär att föreningar som hade dispens under
2020 också beviljas detta under 2021.
Fritidsförvaltningen har sedan tidigare följande uppsatta kriterier för dispensansökan:
Differensen för antal medlemmar och/eller deltagartillfällen, i relation till det i
bestämmelserna fastställda antalet, ska inte vara större än 10%
2. Antalet konsulenttjänster föreningen ges dispens för kan maximalt uppgå till det antal
konsulenttjänster föreningen hade föregående period.
1.

BK Olympic

För verksamhetsåret 2020 redovisar BK Olympic 394 bidragsberättigade medlemmar (för
personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 26 134
deltagartillfällen. För verksamhetsåret 2019 redovisar BK Olympic 392 bidragsberättigade
medlemmar (för personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och
27 391 deltagartillfällen. Föreningen har ökat i medlemsantal men minskat i deltagartillfällen.
Föreningen uppnår således inte bestämmelsen om deltagartillfällen varken år 2019 eller år 2020.
BK Olympic uppger i sin dispensansökan att de planerat att ha ytterligare 7 500 deltagartillfällen
verksamhetsåret 2020 vilket inte har blivit av på grund av inställda cuper under pandemin.
Föreningen anser att de är i behov av 2,0 konsulenttjänst totalt då de befinner sig i en
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utvecklingsfas och vill arbeta med en del samhällsprojekt.
Förvaltningens bedömning

BK Olympic bedriver stor barn- och ungdomsverksamhet och är en viktig aktör i sitt
verksamhetsområde. Föreningen uppnår antalet bidragsberättigade medlemmar men 2 358
deltagartillfällen saknas vilket motsvarar 12 %. Eftersom föreningen under innevarande period
inte har 2 konsulenttjänster så kan ej dispens beviljas enlig regelverket. Förvaltningen föreslår
därför att föreningens ansökan om dispens för 0,5 konsulenttjänst avslås. Föreningen beviljas i
enlighet med reglerna 1,5 konsulenttjänster för perioden 2021-07-01 - 2022-06-31.
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