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Särskild granskning 2022 IFK Malmö Fotbollsklubb
FRI-2022-797
Sammanfattning

Enligt gällande bestämmelser gör förvaltningen årligen en särskild granskning av
bidragsberättigade föreningar. Kontrolldelen omfattar verksamhetsåret 2021 och innefattar
föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år, personer med
funktionsnedsättning, 65 år eller äldre). Följande delar kontrolleras: föreningens ansökan om
grundbidrag, årshandlingar, stadgar, medlemsregister, redogörelse för föreningens rutin för att
kontrollera begränsat registerutdrag samt föreningens närvarokort i det digitala bidragssystemet
ApN. Handlingarna kontrolleras och jämförs med föreningens ansökan om aktivitetsbidrag,
föreningens inskickande medlemsregister och inlämnad ansökan om grundbidrag för
föreningen.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden fastställer att IFK Malmö Fotbollsklubb hade 337 bidragsberättigade
medlemmar i åldern 4-25 för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.
2. Fritidsnämnden beviljar IFK Malmö Fotbollsklubb grundbidrag konsulent på totalt 251
787 kr motsvarande 1,0 konsulenttjänst för perioden 2022-07-01 – 2023-06-30.
3. Fritidsnämnden fastställer att IFK Malmö Fotbollsklubb hade 14 436 deltagartillfällen
för bidragsberättigade medlemmar i åldern 4-25 år för perioden 2021-01-01 – 2021-1231.
4. Fritidsnämnden beviljar IFK Malmö Fotbollsklubb 72637 kr i aktivitetsbidrag för
perioden 2021-01-01 - 2021-12-31.
5. Fritidsnämnden beslutar att kassör, ordförande och minst en ledamot i IFK Malmö
Fotbollsklubb ska delta i utbildningen Kassörskunskap grund senast 2022-12-30.
6. Fritidsnämnden fastställer att om föreningen inte fullföljer besluten spärras föreningen
för bidrag och bokning. Innan ett beslut om att spärra föreningen fullföljs ska en
barnkonsekvensanalys göras.

Beslutsunderlag

SIGNERAD



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

2 (4)
Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2022-06-07Fritidsnämndens ordförandeberedning 202206-07
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-06-16
Fritidsnämnden 2022-06-21
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-06-16
Fritidsnämnden 2022-06-21

Beslutet skickas till

IFK Malmö Fotbollsklubb
Ärendet

IFK Malmö Fotbollsklubb bildades 1899 och har varit registrerad som bidragsberättigad
förening hos förvaltningen sedan 2000. Föreningen arbetar för att ekonomin inte ska vara ett
hinder för att utöva idrott. IFK Malmö Fotbollsklubb utför samhällsfrämjande aktiviteter utöver
den idrottsliga verksamheten.
Utredningen

Den särskilda granskningen har för avsikt att kontrollera och fastställa uppgifter som ligger till
grund för bidragsutbetalning och registreringskategori. Särskilt fokus läggs på grundbidrag och
aktivitetsbidrag för föreningens senaste avslutade verksamhetsår (2021-01-01 – 2021-12-31) och
innefattar föreningens bidragsberättigade medlemmar som är malmöbor (4-25 år och personer
med funktionsnedsättning). Det som kontrolleras är:







Ansökan om grundbidrag,
Årshandlingar,
Stadgar,
Medlemsregister,
Närvarokort i det digitala bidragssystemet ApN,
Rutiner för kontroll av begränsat registerutdrag

Föreningen har före granskningen redovisat följande uppgifter:

Antal aktiva bidragsberättigade medlemmar enligt ansökan för grundbidrag: 337
Antal bidragsgrundande deltagartillfällen på närvarokort: 14 436
Totalt grundbidrag: 251 787 kr
Totalt aktivitetsbidrag: 72 637 kr
Synpunkter efter granskning

Efter granskning av ansökan om grundbidrag, medlemsregister, närvarokort i det digitala
bidragssystemet ApN, stadgar och årshandlingar kan förvaltningen konstatera följande:
 Av de 337 inrapporterade bidragsberättigade medlemmarna (4-25år) kan 337 medlemmar
godkännas då de är malmöbor, betalat medlemsavgift och finns med på både
medlemsregister och närvarokort i ApN minst 2 gånger under verksamhetsåret 2021.
 Föreningens stadgar och årshandlingar är granskade och uppvisar inga brister.
 Föreningen har god rutin kopplat till begränsat registerutdrag och förvaltningen finner
inga synpunkter på denna hantering.
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Föreningens resultat- och balansräkning för 2021 har granskats och uppvisar brister i
hantering av medlemsavgift.

Fritidsförvaltningens bedömning

Föreningen togs ut för särskild granskning eftersom föreningen ansökt om 1.0 konsulenttjänst
för första gången i samband med ansökan för grundbidrag. Föreningen har haft möjligheten att
ansöka om konsulenttjänst på grund av det kraftigt ökade medlemsantalet under verksamhetsåret
2021. I föreningsrapporten för verksamhetsåret 2020 redovisade föreningen 166
bidragsberättigade medlemmar mellan 4-25år. I ansökan för grundbidrag för verksamhetsåret
2021 redovisar föreningen 337 bidragsberättigade medlemmar i samma kategori, en ökning med
51%. Extra kontroller har gjorts på det inskickade medlemsregistret med hjälp av närvarolistor
från ApN samt Rbok för att garantera att medlemmarna har redovisats korrekt. Det ökade
medlemsantal kan förklaras med föreningens projekt ”Fri lek åt alla” som ger ungdomar
möjligheten till gratis träning och utrustning. Medlemsavgiften för ungdomar 15 år och yngre var
50kr.
Föreningen har under granskningen inkommit med handlingar och kommentarer på det som
förvaltningen efterfrågat. Förvaltningen kan se att föreningen har ökat markant både vad gäller
medlemsantal och deltagartillfällen. Förvaltningen kan se att det ökade medlemsantalet inte har
redovisats korrekt i föreningens bokföring. Föreningens förklaring på detta är att ansvarig
styrelsemedlem för ekonomin inte har hanterat inkomster till föreningen på rätt sätt. Detta
uppdagades när ovan nämnda styrelsemedlem lämnade sin post under sommaren 2021. När
problemen uppdagades för styrelsen anlitades en extern revisor för att hantera framtida
bokföring. Föreningen menar att man inte har ekonomiska möjligheter att anlita den externa
revisorn för att åtgärda bokföringen bakåt i tiden. Förvaltningen ser att inkomster under post
”övriga intäkter” har ökat jämfört med tidigare år och det framstår som rimligt att en större del
medlemintäkter har hamnat under denna post.
Förvaltningen har i bedömning av särskild granskning utgått från bilagan ”Bedömningsunderlag
2022” Enligt bilagan bedöms föreningen enligt följande:
Fritidsförvaltningens bedömningsgrund till beslut för grundbidrag: D

Föreningens närvaroregistrerade medlemmar skiljer sig enbart marginellt eller inte alls mot
antalet upptagna medlemmar i medlemsregistret samt att medlemmarna i medlemsregistret har
fullständiga uppgifter.
Konsekvens: Föreningen beviljas ansökt bidrag eller korrigerat belopp enligt fastställd
bedömning.
Fritidsförvaltningens bedömningsgrund till beslut för aktivitetsbidrag: E

Fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening slarvat, men kan ge en
godtagbar förklaring till slarvet samt uppvisa godtagbara planerade förbättringar.
Förvaltningen föreslår följande:

Antal aktiva bidragsberättigade medlemmar enligt ansökan för grundbidrag: 337
Antal bidragsgrundande deltagartillfällen på närvarokort: 14 436
Totalt grundbidrag: 251 787 kr
Totalt aktivitetsbidrag: 72 637 kr
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Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

