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Ansökan om dispens för grundbidrag konsulent, FC Rosengård
FRI-2021-430
Sammanfattning

Föreningen har för innevarande period beviljats dispens avseende grundbidrag för 0,5
konsulenttjänst, men uppnår nu endast kontantbidrag. FC Rosengård ansökte således den 17
februari 2021 om dispens för att behålla 0,5 konsulenttjänst. Dispensen kan beviljas om en
förening har gjort en tillfällig nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Med bakgrund
av att föreningen inte kunnat utöka verksamheten på grund av pandemin föreslår förvaltningen
att FC Rosengård beviljas dispens för 0,5 konsulenttjänst.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden beviljar FC Rosengård ansökan för 0,5 konsulenttjänst för perioden 2021-07-01
- 2022-06-31.
Beslutsunderlag




Dispensansökan, FC Rosengård
G-Tjänsteskrivelse Fritidsnämnd 21-04-28

Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2021-04-13
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2021-04-22
Fritidsnämnden 2021-04-28
Beslutet skickas till

FC Rosengård
Ärendet

FC Rosengård ansökte och beviljades den 17 februari 2021 om dispens för grundbidrag
konsulent för 0,5 konsulenttjänst. Med bakgrund av pandemin har medlemsantalet inte ökat så
som föreningen planerat för och uppnår således inte nivåerna för 0,5 konsulenttjänst. Enligt
reglerna beviljas föreningen ett kontant grundbidrag motsvarande 19 266 kr men ansöker om
dispens för att beviljas totalt 0,5 konsulenttjänst för perioden 2021-07-01–2022-06-30.
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Grundbidrag är avsett att utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet och skapa
möjlighet att planera arbetet på längre sikt. Dessutom ska bidraget underlätta för föreningen att
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anställa heltid- eller deltidskonsulent till i första hand för 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 0,5 konsulenttjänst (max 120 768 kr/år) måste sökande förening uppnå:
o
Minst 181 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer med
funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns), och
o
minst 2 970 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.

FC Rosengård

För verksamhetsåret 2020 redovisar FC Rosengård 169 medlemmar i åldern 4–25 år (för
personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 11 707
deltagartillfällen. I jämförelse med verksamhetsår 2019 har föreningen minskat både i
medlemsantal och deltagartillfällen. För verksamhetsåret 2019 redovisades 176 medlemmar i
åldern 4–25 år (för personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns)
och 11 824 deltagartillfällen.
Föreningen hänvisar i sin dispensansökan till pandemin och inställda träningar, matcher och
samlingar till följd av denna. Föreningen hänvisar även till begränsad tillgång till träningsytan på
Malmö IP och att föreningen därmed tvingats begränsa intaget av nya spelare.
Föreningen ansökte även om dispens för verksamhetsåret 2019 med hänvisning till minskat
medlemsantal. Dispensen beviljades av Fritidsnämnden 2020-05-07 (FRI-2020-515).
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Förvaltningens bedömning

FC Rosengård bedriver barn- och ungdomsverksamhet för tjejer främst på Malmö IP, men har
även bokningar på andra anläggningar för träning inomhus. Fritidsförvaltningen har i tidigare
dispensansökan uppmanat föreningen att söka tider på övriga planer för att inte begränsa sig vid
en, vilket föreningen inte gjort. Föreningen har dock utökat sina bokade aktivitetstimmar från
1326 år 2019 till 1614 år 2020. Föreningen rekommenderas även i år att söka tider på flera planer
för att inte begränsas och/eller minska medlemsantalet.
Föreningen uppnår kravet för antal deltagartillfällen men saknar 12 medlemmar för att uppnå
kravet för bidraget. Differensen är 7 % vilket innebär att avvikelsen, i relation till det i
bestämmelserna fastställda antalet, är mindre än 10%. Med bakgrund av pandemin och dess
konsekavenser föreslår förvaltningen att föreningen ska beviljas dispens för 0,5 konsulenttjänst
ytterligare ett år.
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