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Sammanfattning

Sverigedemokraterna (SD) i fritidsnämnden har inkommit med ett nämndsinitiativ som yrkar att
förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten för föreningar att få 4,0 konsulenttjänster,
hur många föreningar som hade kunnat uppnå dessa nivåer samt vilken ekonomisk konsekvens
detta hade fått för nämnden. Förvaltningen anser att nuvarande nivåer för konsulenttjänster är
tillräckliga och vill hellre arbeta med att få fler föreningar att få konsulenter.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner svaret.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 220621
Nämndsinitiativ (SD)

Beslutsplanering

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

Sverigedemokraterna (SD) i fritidsnämnden har inkommit med ett nämndsinitiativ som yrkar att
förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten för föreningar att få 4,0 konsulenttjänster,
hur många föreningar som hade kunnat uppnå dessa nivåer samt vilken ekonomisk konsekvens
detta hade fått för nämnden.
Fritidsförvaltningen har utrett nivåerna för konsulenttjänster flera gånger sedan 2014. Först
höjdes nivån till 2,0 konsulenttjänster 2014 för att 2017 höjas till 3,0. Anledningen till
höjningarna var att många föreningar hade många fler medlemmar än vad kravet låg på och
deras växande föreningar ställde högre krav på administration. Fritidsnämnden har gett
förvaltningen i uppdrag att effektivisera och underlätta föreningarnas administration och
resultatet är Rbok, det nya bidrags- och bokningssystemet.
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Förvaltningen ser också att föreningar som i dagsläget inte har konsulenter (eller har exempelvis
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0,5 konsulenttjänster) har förmågan att efter pandemin arbeta med att öka föreningens
aktiviteter. För dessa föreningar kan ett konsulentstöd vara viktigt då medlemsantalet och
deltagartillfällen ökar. Därför vill förvaltningen lägga fokus på att arbeta med att få fler
föreningar att ta del av konsulentbidraget istället för att erbjuda mer stöd till föreningar som
redan har flera konsulenttjänster. Eftersom förvaltningen ständigt arbetar för att göra det lättare
att göra rätt ser förvaltningen ingen anledning till att höja gränsen för konsulenttjänsterna från
3,0 till 4,0.
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.]

