Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning
1. Bedömning och konsekvens för grundbidrag
Fritidsförvaltningen använder nedanstående bedömningsgrunder för fastställande av antal medlemmar och
grundbidragets storlek. Vid granskning bedöms föreningsrapport, närvaroregistrering samt de
medlemsintäkter som föreningen redovisat. I de fall föreningen inte uppvisar brister beviljas bidrag i
enlighet med reglerna. I de fall bedömningen visar på brister och där konsekvenserna för föreningen blir
ett minskat ekonomiskt bidrag, en förflyttning ner i registreringskategori eller avregistrering av föreningen
ska alltid en barnkonsekvensanalys inkluderas i bedömningen för att säkerställa ett barnrättsperspektiv.
Bedömning skiljer sig beroende på observerade felaktigheters karaktär där följande brister huvudsakligen
förekommer:
A. Förening har närvaroregistrerat fler medlemmar än vad som finns i medlemsregistret och det är
uppenbart att förening lämnat in felaktiga uppgifter.
Konsekvens: Förening kan bli återbetalningsskyldig, flyttas ner i registreringskategori samt kan
avstängas från framtida bidrag. Förening beviljas inte grundbidrag.
B. Förening har medlemmar som är närvaroregistrerade men där medlemmarna markant eller till stor del
skiljer sig mot antalet upptagna medlemmar i medlemsregistret och där medlemsregistret delvis har
ofullständiga uppgifter.
Konsekvens: Föreningen beviljas inte grundbidrag och kan förflyttas ner i registreringskategori
eller kan beviljas bidrag för de medlemmar som är godkända via närvaroregistreringen och har
fullständiga uppgifter i medlemsregistret.
C. Förening har medlemmar som är närvaroregistrerade och finns redovisade i medlemsregister men med
ofullständiga uppgifter.
Konsekvens: Förening kan beviljas grundbidrag för upp till 75 % av fastställt medlemsantal.
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.
E. Föreningen bedöms utifrån en särskild bedömning vilket kan innefatta uppföljning från tidigare
granskning, årshandlingar, avtal, lokaler eller att en barnkonsekvensanalys har genomförts.
Konsekvens: Vid smärre brister kan föreningens ansökan om grundbidrag beviljas för de
bidragsberättigade medlemmar som förvaltningen godkänner samt kvarstå som
bidragsberättigad förening. Vid större brister beviljas inte föreningen grundbidrag och föreningen
kan förflyttas ner tillfälligt och uppföljning kring brister som förvaltningen påpekar skall åtgärdas
skyndsamt. Vid allvarliga och omfattande brister kan förening avregistreras. I dessa fall ska även
ett barnrättsperspektiv vägas in i bedömningen.
Tillägg till bedömning

•

•

För föreningar med konsulentbidrag använder sig fritidsförvaltningen även av
bedömningsgrunden att den första konsulenttjänsten i huvudsak ska vara av administrativ
karaktär.
Förvaltningen kommer i vissa fall göra en uppföljande särskild granskning av förening som
tidigare påvisat brister. Upprepar föreningen samma brister som tidigare kommer konsekvenserna
bli skärpta.

2. Bedömning och konsekvens för aktivitetsbidrag
Fritidsförvaltningen använder följande underlag för beräkning av aktivitetsbidragets storlek. Om
föreningen inte påvisat brister utbetalas bidrag i enlighet med villkoren för bidraget. I de fall bedömningen
visar på brister och där konsekvenserna för föreningen blir ett minskat ekonomiskt bidrag ska alltid en
barnkonsekvensanalys inkluderas i bedömningen för att säkerställa ett barnrättsperspektiv. Beräkning
grundar sig på fritidsförvaltningens fastställda bidragsbelopp och på hur stor procent de eventuella brister
närvaroregistrering och medlemsregistret redovisar.
A.
0% av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om det är uppenbart att förening medvetet
lämnat in felaktiga uppgifter till fritidsförvaltningen.
B.
25 % av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening omedvetet har lämnat in
felaktiga uppgifter med anledning av mycket stor okunskap kring fritidsnämndens grundläggande krav.
C.
50% av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening omedvetet har lämnat in
felaktiga uppgifter med anledning av stor okunskap kring fritidsnämndens grundläggande krav.
D.
75 % av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening slarvat och inte kan ge en
godtagbar förklaring till slarvet.
E.
Fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening slarvat, men kan ge en godtagbar
förklaring till slarvet samt uppvisa godtagbara planerade förbättringar.
F.
Ansökt bidragsbelopp betalas ut vid inga fel alternativt ringa fel och godtagbar förklaring.
G.
Föreningen bedöms utifrån en särskild bedömning vilket kan innefatta uppföljning från tidigare
granskning, årshandlingar, avtal, lokaler eller att en barnkonsekvensanalys har genomförts. Fritidsnämnden
fastställer bidragsbelopp för aktivitetsbidraget och som är proportionerligt mot den särskilda
bedömningen. Föreningen kan vid smärre brister kvarstå som bidragsberättigad förening men med
uppföljning att åtgärder som är beslutade kommer ske. Vid allvarliga brister, vilka ska åtgärdas relativt
skyndsamt, kan föreningen flyttas ner tillfälligt och fram tills att bristerna är åtgärdade. Vid allvarliga och
omfattande brister kan förening avregistreras. I dessa fall ska även ett barnrättsperspektiv vägas in i
bedömningen.
Tillägg till bedömning
•

•

För föreningar med konsulentbidrag använder sig fritidsförvaltningen även av
bedömningsgrunden att den första konsulenttjänsten i huvudsak ska vara av administrativ
karaktär.
Förvaltningen kommer i vissa fall göra en uppföljande särskild granskning av förening som
tidigare påvisat brister. Upprepar föreningen samma brister tidigare kommer konsekvenserna bli
skärpta.

