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1 Sammanfattning
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag att granska
föreningsbidragen i Hallsbergs kommun. Granskningen ska ge svar på om
kommunstyrelsens kontrollmetoder är ändamålsenliga och tillförlitliga. Enligt kommunens
budget för 2009 är det totala anslaget för bidrag till föreningar och organisationer 4,4
mnkr.
Vår bedömning är att det finns tillfredsställande rutiner för att säkerställa att
bidragsansökningarna är korrekta, kompletta och avser bidragsberättigad verksamhet. Det
finns också god kunskap om föreningarnas verksamhet inom avdelningen. Rutiner och
internkontroller behöver dokumenteras och redovisas.
Nuvarande regler till föreningar med ungdomsverksamhet är ursprungligen från 1996 och
reglerna för studieorganisationer är från 1983. Vi anser att reglerna bör ses över och hela
dokumenten uppdateras. Reglerna har reviderats flera gånger, men revideringarna är inte
gjorda i originaldokumentet, utan det finns tilläggsblad med de uppdaterade paragraferna.
Det bör framgå av reglerna att det vid behov ges möjlighet till insyn och kontroll av
föreningarnas verksamhet. Det bör även framgå av reglerna att förening kan stängas av
från kommunalt föreningsbidrag om fusk uppdagas beträffande sökta bidrag eller medlem
i förening exempelvis lämnat positivt dopingprov, bedriver rasistisk verksamhet eller
bryter mot allmänt vedertagna regler.
Kommunen bör begära in föreningarnas stadgar. Idag begärs stadgar in endast när
föreningarna söker startbidrag. Föreningarna bör även informera kommunen om när det
sker förändringar i stadgarna. I annat fall går det inte att avgöra om föreningarnas stadgar
överensstämmer med de krav som ställs i reglerna för beviljande av föreningsbidrag.
Det är positivt att Kultur- och föreningsenheten genomför egna kontroller av
föreningarnas ansökningar. Samtliga post- och bankgiron kontrolleras också för att se att
det är föreningskonton. Annars betalas inte bidragen ut. Vi rekommenderar att rutinerna
för detta dokumenteras.
Det finns inga regler för bidrag till Folkets hus föreningar. Vi föreslår att kommunen tar
fram regler för beslut i kommunfullmäktige.
Det är Kumla kommun som sköter administrationen kring bidragen till
Sydnärkeorganisationerna. Trots detta bör dokumentation om rutinen, kontroll och
uppföljning av bidragen finnas tillgängliga och vara kända i Hallsbergs kommun.
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Samtliga ansökningar och dokumentation från föreningar för innevarande och föregående
år förvaras på handläggarens tjänsterum. Dokumentationen samlas i pärmar och mappar
per föreningstyp på ett strukturerat sätt och det är lätt att hitta i handlingarna.
Vårt förslag är att:


Befintliga regler omarbetas och förtydligas så att de omfattar de föreningar
de gäller.



Kommunen i intern kontroll planen årligen beslutar om att granska ett antal
föreningar som erhåller bidrag.

2

2 Bakgrund och revisionsfråga
2.1 Bakgrund
Av kommunens budget för 2009 samt flerårsplan 2010-2011 framgår att
föreningsbidragen utgör en stor del av kommunstyrelsens budget och att kommunstyrelsen
ansvarar för bidrag till idrottsföreningar, studieförbund, Folkets hus, kulturella föreningar
och föreningar i Sydnärke. Bidragen handläggs av kultur- och föreningsavdelningen som
ligger under kommunstyrelsens förvaltning.
Enligt budget 2009 är det totala anslaget för bidrag till föreningar och organisationer
4,4 mnkr.

2.2 Revisionsfråga
Syftet med rapporten är att granska om kommunstyrelsens kontrollmetoder för
föreningsbidrag är ändamålsenliga och tillförlitliga.

2.3 Avgränsning och metod
Genomgång har gjorts av bidragsregler, verksamhetsmål, delegationsordning och
nämndsprotokoll.
Granskningen har också inneburit att stickprovsvis utvalda ansökningshandlingar från
olika slag av föreningar har granskats utifrån befintligt regelverk.
I samband med dokumentgenomgång och stickprovsgranskningarna har intervjuer gjorts
med avdelningschef och handläggare av föreningsbidrag på kultur- och
föreningsavdelningen.
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3 Allmänna villkor för föreningsbidrag
Föreningarna som är bidragsberättigade är uppdelade i fyra olika kategorier. Det är
Studieförbund, Folkets hus föreningar, föreningar i Sydnärke och övriga föreningar. I
övriga föreningar ingår idrottsföreningar och kulturella föreningar.
Bidrag 2008 (tkr)
Sydnärkeföreningar

Budget 2009 (tkr)

Beviljat bidrag
2009 (tkr)

32

36

30,5

427

427

427

Folkets Hus

1 749

1 869

1 749

Övriga föreningar

2 066

2 066

2 020

1 228

1 213

838

807

4 398

4 227

Studieförbund

Varav:
-

schablonbidrag

-

anslag

Summa

4 274

I kommunstyrelsens budget för 2009 finns 4 398 tkr budgeterat för föreningsbidrag. Det
innebär att beviljade bidrag med 4 227 tkr för 2009 ryms inom beslutad ram. Utöver de
hittills beviljade bidragen finns en pott för ospecificerade bidrag med 46 tkr. Ur den potten
har avdelningschefen delegation på att bevilja bidrag på upp till 3 tkr. Bidrag på högre
belopp beslutas av kultur- och föreningsutskottet. De bidragen betalas ut för att till
exempel ge extra stöd vid konserter, föreställningar och resor till vänorter.
Reglerna som finns är beslutade av kommunfullmäktige 1996-11-18 för bidrag till
föreningar med ungdomsverksamhet. Den senast versionen gäller fr.o.m. 2007-01-01.
Bidragsreglerna är allmänna villkor som samtliga organisationer ska uppfylla.
1. Organisationen ska ha antagit stadgar, valt styrelse samt bedriva verksamhet bland
ungdomar i åldern 4-25 år. Det ska vara möjligt för alla kommunens innevånare i dessa
åldersgrupper att deltaga i verksamheterna. Det måste vara minst fem bidragsberättigade
sammankomster under en ansökningsperiod.
2. Med bidragsberättigad organisation avses ideell förening som tillhör en
Riksorganisation.
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3. Organisationen ska för att få bidrag ta ut en skälig medlemsavgift (organisation som av
principiella skäl anser sig inte kunna uttaga medlemsavgift kan erhålla dispens från
ovanstående villkor).
4. Med medlem avses aktiv medlem, inte hedersmedlem eller stödjande medlem.
5. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och kassarapport ska årligen inlämnas till
Kultur- och föreningsavdelningen för att rätt till bidrag /subventionerad lokalhyra ska
gälla.
6. Verksamheten ska ske i Hallsbergs kommun och huvuddelen av medlemmarna ska
vara bosatta i kommunen.
7. Ansökan ska alltid inlämnas av organisationens huvudstyrelse.
8. Ansökningar som inkommit till Kultur- och föreningsavdelningens expedition efter
ansökningstidens utgång, lämnas utan åtgärd.
9. Bidrag utgår inte för skolelev under schemabunden skoldag.
10. Bidrag utbetalas endast via föreningstecknat postgiro- eller bankgirokonto.
Utöver dessa regler finns det specifika regler för respektive bidragstyp. De specifika
reglerna redovisas under respektive bidrags rubrik nedan. Folkets hus föreningar,
studieorganisationer och sydnärkeorganisationer har egna regler och rutiner som redovisas
under respektive rubrik.

3.1 Startbidrag
3.1.1 Bidragsregler och rutiner för startbidrag
Startbidraget är avsett för nystartade organisationer som bedriver verksamhet bland
ungdom i åldern 4-25 år. Bidrag utgår med högst 1 000 kronor.
Till Kultur- och föreningsavdelningen ställd ansökan ska innehålla uppgifter om
organisationens styrelse och verksamhetsområde samt antalet medlemmar totalt och
antalet medlemmar i åldern 4-25 år.
Vidare ska till ansökan bifogas organisationens stadgar samt intyg om upptagande i
riksorganisation. Av intyget ska framgå att organisationen inte varit verksam i kommunen
under den senaste treårsperioden. I de fall föreningar ansökt om inträde i riksorganisation
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men ännu inte vunnit inträde beslutar Kultur- och föreningsutskottet i varje särskilt fall om
bidrag ska utgå.
3.1.2 Stickprovskontroll av startbidrag
Under 2008 och 2009 har inga startbidrag betalats ut. Det är inga stickprov gjorda inom
denna kategori bidrag eftersom det inte betalats ut något bidrag under 2008-2009.

3.2 Aktivitetsbidrag
3.2.1 Bidragsregler och rutiner för aktivitetsbidrag
Det kommunala aktivitetsbidraget i Hallsbergs kommun grundar sig på antalet
genomförda sammankomster. Det ska vara minst fem bidragsgrundande sammankomster
under en ansökningsperiod.
En bidragsgrundande sammankomst inleds och avslutas med en gemensam samling med
någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i mindre
grupper. En sammankomst skall ha minst tre och högst 20 deltagare i åldern 7-19 år.
Sammankomsterna ska omfatta minst en timme. Samma person kan delta i endast en
bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma lokalorganisation.
Aktivitetsbidraget utgår med fast belopp, 12 kronor per sammankomst, där det minimum
ska vara 3 deltagare. För deltagare 3-20 ges ytterligare 3 kronor per deltagare. För att
sammankomsten ska vara bidragsberättigad ska aktiviteten vara avslutad senast kl. 23.00
och inte vara påbörjad före kl. 05.00.
Det kommunala aktivitetsbidraget söks hos Kultur- och föreningsavdelningen på blankett
som kan hämtas på Kultur- och föreningsavdelningen samt på kommunens hemsida
www.hallsberg.se. Det går att ladda hem en excelfil för ifyllande av blanketterna. Det
minskar risken för felsummeringar, att samma person kommer med på mer än en
sammankomst/dag m.m. För att stimulera användandet av blanketten har ett extra bidrag
på 500 kr betalats ut till de föreningar som använt blanketten.
Ansökan skall vara Kultur- och föreningsavdelningen tillhanda senast 15 augusti (för
perioden 1/1-30/6) resp. 15 februari (för perioden 1/7-31/12). Försenad ansökan lämnas
utan åtgärd. Bidrag utbetalas halvårsvis i efterskott efter ovan angivna datum.
3.2.2 Kontroll och uppföljning av aktivitetsbidrag
Enligt uppgift från Kultur- och fritidsavdelningen görs översiktliga kontroller av
ansökningarna när de kommer in. Utöver den kontrollen granskas ett 10-tal föreningar mer
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detaljerat varje termin. Då begärs närvarokorten in och kontroller görs mot den
sammanställningsblankett som lämnas in vid ansökan.
För höstterminen 2008 granskades samtliga 25 föreningar som lämnat in ansökan via
excelfil. Totalt antal sökande föreningar var 38. Resultatet visas i tabellen nedan.
Antal sökta
Antal godkända
sammankomster sammankomster
3 600

3 479

Sökt antal
deltagare
33 748

Godkänt antal
deltagare

Diff kronor

33 729

-1 517

Av de 25 föreningarna var det 3 föreningar som hade felaktigheter som resulterade i
avvikelser med mera än 1 000 kr i förhållande till det de sökt. Det var DLJ´s dansförening
som av 172 sökta sammankomster endast fick 24 av dessa godkända vilket motsvarar
1 776 kr. Sköllersta Frikyrkoförsamling fick 24 av 43 sökta sammankomster godkända
och 144 av 469 deltagare godkända och det motsvarar 1 203 kr. SK Tranan däremot hade
37 fler godkända sammankomster och 228 fler godkända deltagare vilket motsvarar 1 128
kr för lågt sökt bidrag. Av övriga föreningarna hade ingen större avvikelse än 189 kr.
Orsaken till den stora differensen hos Sköllersta Frikyrkoförsamling är att de inte lämnar
födelsedata för deltagare och ledare, vilket är ett krav. Detta påpekades förra gången de
ansökte, men då betalades ändå bidraget ut. I år godkändes inte den ofullständiga ansökan.
De föreningar som har oklarheter i sin ansökan kontaktas av handläggaren. Om det
resulterar i avvikelser för beviljat bidrag i förhållande till ansökt bidrag skickas ett brev till
föreningen där det framgår vad som är ändrat. Det är både ur informationssynpunkt, men
ska också bidra till att ansökan blir fullständig nästa gång det är dags att lämna in ansökan.

3.2.3 Stickprovskontroll av aktivitetsbidrag
Det var totalt 38 föreningar som ansökte om aktivitetsbidrag och 4 av ansökningarna är
granskade. Det var 3 av föreningarna som lämnat in en excelfil som underlag för ansökan
och en förening har lämnat en handskriven ansökan.
Det fanns inget att anmärka på ansökningarna när det gällde lämnade uppgifter,
summeringar eller faktiskt utbetalt belopp.
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3.3 Schablonbidrag
3.3.1 Bidragsregler och rutiner för schablonbidrag
Schablonbidrag kan utgå till förening som driver egen anläggning samt bedriver
organiserad verksamhet bland ungdom i åldrarna 4-25 år. Bidraget är baserat på
anläggningens lokaler och/eller utomhusobjekt. Bidraget avser drift, underhåll och
investeringsanslag.
I mars skickas ett brev ut till föreningarna med uppgifter om vilka tider och regler som
gäller för ansökan, samt en redovisningsblankett. Blanketten ska lämnas till Kultur- och
fritidsavdelningen senast den 30 mars och kostnaderna som redovisas avser då föregående
års kostnader. Ordförande och kassör intygar att lämnade uppgifter är riktiga och att de
kan styrkas i föreningens årsbokslut.
Bidraget som betalas är fasta belopp som grundar sig på till exempel om fotbollsplaner är
gräsplaner eller grusplaner, antal omklädningsrum små/stora, antal meter elljusspår, antal
meter motocrossbana, ridhus, antal stallplatser och så vidare.
Bidraget utbetalas 2 gånger per år, 15 januari och 15 juli, för belopp överstigande 50 tkr.
För belopp understigande 50 tkr sker utbetalning av hela beloppet den 15 mars under
förutsättning att anläggningsredovisningen är inkommen.
3.3.2 Stickprovskontroll av schablonbidrag
Det är endast väsentliga förändringar på anläggningarna som ska redovisas, annars utgår
kommunen från uppgifter om anläggningar lämnade tidigare år. Endast
sammanställningen över kommunens anläggningar är granskad.

3.4 Föreningsanslag
3.4.1 Bidragsregler och rutiner för föreningsanslag
I början av året skickas ett brev ut till föreningarna med uppgifter om vilka tider och regler
som gäller för ansökan, samt en blankett. Blanketten ska lämnas till Kultur- och
fritidsavdelningen senast den 30 april. Ansökan ska undertecknas av ordföranden.
Det finns inga dokumenterade regler för hur stort bidrag som ska delas ut. Det är små
variationer i bidragens storlek mellan åren.
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3.4.2 Stickprovskontroll av föreningsanslag
Det är 14 föreningar som ansökt om föreningsanslag och 6 av föreningarnas ansökan är
granskade. Inga brister i ansökningarna har påträffats.
3.4.3 Iakttagelser och synpunkter på föreningsbidrag
Då nuvarande regler till föreningar med ungdomsverksamhet är från 1996 anser vi att
reglerna bör ses över och hela dokumentet uppdateras. Reglerna har reviderats flera
gånger, men revideringarna är inte gjorda i originaldokumentet, utan det finns tilläggsblad
med de uppdaterade paragraferna.
Det bör framgå av reglerna att det vid behov ges möjlighet till insyn och kontroll av
föreningarnas verksamhet. Det bör även framgå av reglerna att förening kan stängas av
från kommunalt föreningsbidrag om fusk uppdagas beträffande sökta bidrag eller medlem
i förening exempelvis lämnat positivt dopingprov, bedriver rasistisk verksamhet eller
bryter mot allmänt vedertagna regler.
Kommunen bör begära in föreningarnas stadgar. Idag begärs stadgar in endast när
föreningarna söker startbidrag. Föreningarna bör även informera kommunen om när det
sker förändringar i stadgarna. I annat fall går det inte att avgöra om föreningarnas stadgar
överensstämmer med de krav som ställs i reglerna för beviljande av föreningsbidrag.
Det är positivt att Kultur- och föreningsenheten genomför egna kontroller av
föreningarnas ansökningar. Resultatet av de egna stickprovskontrollerna visar att det är
nödvändigt att kontrollerna genomförs. Samtliga post- och bankgiron kontrolleras också
för att se att det är föreningskonton. Annars betalas inte bidragen ut. Vi rekommenderar att
rutinerna för detta dokumenteras.
Vi rekommenderar även att kommunen i intern kontroll planen beslutar om att ett visst
antal föreningar som erhåller bidrag granskas årligen. Det kan till exempel vara kontroller
på om förening är ansluten till riksorganisation, kontroll av medlemsantal mot
medlemsmatrikel och antal aktiviteter per år.
Samtliga ansökningar och dokumentation från föreningar för innevarande och föregående
år förvaras på handläggarens tjänsterum. Dokumentationen samlas i pärmar och mappar
per föreningstyp på ett strukturerat sätt och det är lätt att hitta i handlingarna.
Vår bedömning är att det finns tillfredsställande rutiner för att säkerställa att
bidragsansökningarna är korrekta, kompletta och avser bidragsberättigad verksamhet. Det
finns också god kunskap om föreningarnas verksamhet inom avdelningen. Rutiner och
internkontroller behöver dokumenteras och redovisas.
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4 Folkets hus föreningar
4.1 Bidragsregler och rutiner för Folkets hus föreningar
Det finns inga specifika regler beslutade om fördelning av bidrag till Folkets hus
föreningar förutom att det i de allmänna bestämmelserna krävs att de ska bifoga
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Det finns heller ingen särskild
ansökningsblankett.
Förening

Hallsbergs Folkets
hus

Bidrag 2008 (tkr)

Sökt bidrag 2009
(tkr)

Beviljat bidrag
2009 (tkr)

1 294

1 747

1 294

Pålsboda Folkets
Hus och Folkets
park

200

309

200

Vretstorps Folkets
hus

170

240

170

85

90

85

1 749

2 386

1 749

Östansjö Folkets hus
Summa

I 2009-års budget finns 1 869 tkr budgeterat för bidrag till Folkets hus föreningarna.
Beviljade bidrag för 2009 är 1 749 tkr. Bidraget betalas ut med halva beloppet den 15
januari och resterande den 15 juli.

4.2 Stickprovskontroll på bidrag till Folkets hus föreningar
Samtliga 4 ansökningar har granskats. Det finns ingen färdig ansökningsblankett, men det
är krav på att samtliga föreningar ska bifoga verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse. De granskade föreningarnas ansökningar var kompletta.

4.3 Iakttagelser och synpunkter på bidrag till Folkets hus föreningar
Det finns inga regler för bidrag till Folkets hus föreningar. Vi föreslår att kommunen tar
fram regler för beslut i kommunfullmäktige.
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5 Studieorganisationer
5.1 Bidragsregler och rutiner för studieorganisationer
Det finns ett reglemente för utbetalning av bidrag till studieorganisationer som är beslutat
av kommunfullmäktige 1983. Reglementet är sedan reviderat 1987, 1992 och 1996. Nu
finns det ett nytt förslag från Bildningsförbundet hur bidragen kan fördelas och det finns
planer på att börja använda det från och med år 2011 i Hallsbergs kommun.
Kumla kommun administrerar utskick till studieorganisationerna. Föreningarna lämnar in
ansökan på särskild blankett och bifogar verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse.
Bidragen till studieorganisationerna grundar sig på hur mycket organisationen fått i statligt
och kommunalt bidrag samt antalet utförda studietimmar under en treårsperiod. Utifrån
hur stor andel av totalen respektive organisation har fördelas budgeten till
organisationerna.
Förening

Bidrag 2008 (tkr)

ABF

62

Studieförbundet
Vuxenskolan

81

Bilda

18

Medborgarskolan

35

Studiefrämjandet

123

NBV
Sensus

17
9

SISU

71

Folkuniversitetet

10

Summa

427

11

I 2009-års budget finns 427 tkr budgeterat för bidrag till studieorganisationerna och hela
budgeten fördelas ut till organisationerna varje år. Bidraget betalas ut med 75% av
föregående års bidrag den 15 januari och resterande del före 15 oktober när de lämnat in
alla underlag.

5.2 Stickprovskontroll på bidrag till studieorganisationer
Av 8 inkomna ansökningar har 3 ansökningar granskats. Det finns en färdig
ansökningsblankett och det är krav på att samtliga föreningar ska bifoga
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. De granskade föreningarnas
ansökningar var kompletta.

5.3 Iakttagelser och synpunkter på bidrag till studieorganisationer
Eftersom det reglemente som gäller nu är beslutat 1983 och reviderat ett flertal gånger är
det lämpligt att uppdatera hela reglementet i samband med att det troligtvis blir nya regler
från och med år 2011. Även om de nya reglerna inte antas bör reglementet uppdateras.
Det sker inga kontroller av att alla studiecirklar verkligen har ägt rum eller att uppgifter
om antal studie- och deltagartimmar är korrekta. Vi föreslår att kommunstyrelsen i sin
interna kontroll årligen väljer ut ett antal studieförbund för en stickprovsvis kontroll av
inlämnade uppgifter.

6 Sydnärkeorganisationer
6.1 Bidragsregler och rutiner för Sydnärkeorganisationerna
För föreningar som verkar i hela Sydnärke, d.v.s. Laxå, Kumla, Askersund och Hallsbergs
kommuner, finns en arbetsgrupp för fritidsfrågor som hanterar ansökningarna gemensamt.
I arbetsgruppen finns en representant från varje kommun. Det är Kumla kommun som
samlar in och administrerar ansökningarna från föreningarna, sedan träffas arbetsgruppen
och gör ett förslag till fördelning av bidrag. Förslaget beslutas av kommunstyrelsen i
respektive kommun.
Det är i stort sett samma föreningar som söker bidrag varje år, ibland är det någon
förening som är vilande och ibland har någon förening upphört. För år 2009 var det 11
föreningar som sökte bidrag och 2008 var det 12 föreningar. Det är Föräldraföreningen
mot narkotika som inte sökt något bidrag 2009.
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Förening

Södra Närkes Astma- och
Allergiförening
Hjärt- och lungsjukas
förening i Sydnärke

Bidrag 2008
(tkr)

10 (2,5 per
kommun)

Sökt bidrag
2009 (tkr)

Beviljat
bidrag 2009
(tkr)
16 10 (2,5 per
kommun)

8 (2 per
kommun)

10

8 (2 per
kommun)

10 (2,5 per
kommun)

12

10 (2,5 per
kommun)

12 (3 per
kommun)

12

12 (3 per
kommun)

22 (7,5 för
Hallsbergs
kommun)

22

18 (6,5 för
Hallsbergs
kommun)

2 (0,5 per
kommun)

3,5

2 (0,5 per
kommun)

10 (3,3 per
kommun)

12

10 (3,3 per
kommun)

Brottsofferjouren i Sydnärke

29 (7,5 för
Hallsbergs
kommun)

50

29 (7,5 för
Hallsbergs
kommun)

Celiakiföreningen Örebro län

2 (0,5 per
kommun)

4

2 (0,5 per
kommun)

Sydnärkes diabetesförening

Sydnärkes FUB

Synskadades riksförbund
Sydnärke
(Minskat bidrag p.g.a.
mycket god ekonomi.)
Sydnärkes Lokalavdelning av
ILCO
Reumatikerföreningen
Sydnärke
(Hallsberg, Laxå, Askersund)
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Förening

RSMH Riksförbundet för
social och mental hälsa

Bidrag 2008
(tkr)

Sökt bidrag
2009 (tkr)

Beviljat
bidrag 2009
(tkr)

2 (0,5 per
kommun)

14

4 (1 per
kommun)

5 (1,25 per
kommun)

5

6 (1,5 per
kommun)

112

160,5

111

(Arbetar aktivt med
upparbetning av föreningen.)
Riksförbundet för trafik- och
polioskadade
(Rik, välplanerad
verksamhet.)
Summa

31,1 för
Hallsberg

30,8 för
Hallsberg

I 2009-års budget finns 36 tkr budgeterat för bidrag till Sydnärkeföreningarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-17 att dela ut 30,8 tkr enligt arbetsgruppens förslag.

6.2 Stickprovskontroll på bidrag till Sydnärkeorganisationerna
Av 11 ansökningar har 2 granskats. Det finns en särskild ansökningsblankett och det är
krav på att samtliga föreningar ska bifoga verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse. De granskade föreningarnas ansökningar var kompletta.

6.3 Iakttagelser och synpunkter på bidrag till
Sydnärkeorganisationerna
Det är Kumla kommun som sköter administrationen kring bidragen till
Sydnärkeorganisationerna. Trots detta bör dokumentation om rutinen, kontroll och
uppföljning av bidragen finnas tillgängliga och vara kända i Hallsbergs kommun.
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