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Ansökan om dispens konsulentbidrag, Toigye Taekwondo Club
FRI-2022-1419
Sammanfattning

Toigye Taekwondo Club ansökte den 25 maj 2022 om dispens för 1,0 konsulenttjänst.
Föreningen har för innevarande period beviljats grundbidrag för 1,0 konsulenttjänst, men
uppnår nu inte kravet för bidraget. Dispensen kan beviljas om en förening har gjort en tillfällig
nedgång i medlemsantal och/eller deltagartillfällen. Förvaltningen föreslår att Toigye
Taekwondo Clubs ansökan om dispens för 1,0 konsulenttjänst avslås och att föreningen flyttas
ned till registrerad förening.
Förslag till beslut

Fritidsnämnden avslår Toigye Taekwondo Club ansökan om dispens för 1,0 konsulenttjänst och
flyttar ned föreningen till registrerad förening.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2022-06-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-06-16
Fritidsnämnden 2022-06-21
Beslutet skickas till

Toigye Taekwondo Club
Ärendet

Toigye Taekwondo Club ansökte den 25 maj 2022 om dispens för grundbidrag konsulent för 1,0
konsulenttjänst. Föreningen är för innevarande period beviljade 1,0 konsulenttjänst men uppnår
nu inte kraven för bidraget.

SIGNERAD

2022-05-31

Grundbidraget avser att utgöra en grundtrygghet för föreningens verksamhet och skapa
möjligheter att planera arbetet på längre sikt. Dessutom ska bidraget underlätta för förening att
anställa heltids- 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
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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 1,0 konsulenttjänst (max 251 787 kr/år) måste sökande förening uppnå:
• Minst 293 medlemmar i åldern 4–25 år (för personer med funktionsnedsättning
tillämpas inte någon övre åldersgräns), och
• minst 5 940 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.
Toigye Taekwondo Club

För verksamhetsåret 2021 redovisar Toigye Taekwondo Club 0 medlemmar i åldern 4–25 år (för
personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 0
deltagartillfällen. För verksamhetsåret 2020 redovisades 274 medlemmar i åldern 4–25 år (för
personer med funktionsnedsättning tillämpas inte någon övre åldersgräns) och 5 191
deltagartillfällen. Föreningen kunde dock behålla sitt grundbidrag konsulent då siffrorna från
verksamhetsåret 2019 låg till grund för verksamhetsåret 2020 med anledning av pandemin.
Toigye Taekwondo Club hänvisar till att pandemin fortsatt att påverka föreningen negativt.
Föreningen uppger att från mars 2020 till januari 2022 har de inte kunnat arrangera aktiviteter i
någon större utsträckning vilket har medfört stora ekonomiska svårigheter för föreningen. I
samband med att restriktionerna släppte har föreningen fokuserat på att återuppbygga den
verksamhet de tidigare haft. Föreningen skriver vidare att de sedan februari 2022 har fått tillbaka
75 % av de medlemmar som var aktiva i föreningen före pandemins utbrott.
Förvaltningens bedömning

Toigye Taekwondo Club är en taekwondoklubb med verksamhet i de centrala delarna av staden.
Föreningen startade 1989 och aktiverar både barn och vuxna på såväl nybörjar-, som avancerad
och elitnivå. Föreningen har länge varit en trygg plats för barn och ungdomar där de har kunnat
träna, umgås och utvecklas. Sedan pandemin bröt ut har föreningen haft svårt att uppfylla de
krav som förvaltningen ställer på bidragsberättigade föreningar. Föreningen har inte
närvarorapporterat under hela 2021 vilket innebär att föreningen redovisar 0 bidragsberättigade
medlemmar och 0 deltagartillfällen. Likaså har föreningen inte tagit ut någon medlemsavgift
under perioden mars 2020 till januari 2022. Närvarorapportering och medlemsavgift är ett
grundläggande krav som skall uppfyllas för att en förening skall kunna kvarstå som
bidragsberättigad. Förvaltningen ser dock att föreningen har kommit i gång med
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närvarorapportering för våren 2022 i det digitala systemet. Toigye Taekwondo Club har en skuld
hos Skatteverket på 158 788 kr (12 maj 2022).
Förvaltningen föreslår att föreningens ansökan om dispens för 1,0 konsulenttjänst för perioden
2022-07-01 – 2023-06-30 avslås och att föreningen flyttas ned till registrerad förening.
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