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Stadsrevisionen har granskat hanteringen av 
föreningsbidrag inom Fritids- och folkhälso-
nämndens ansvarsområde. Revisionskriterier 
i granskningen är Borås Stads bidragsbe-
stämmelser. Syftet med granskningen är att 
bedöma om nämnden har en tillfredsstäl-
lande intern kontroll för hantering av före-
ningsbidrag.  
 
Granskningsresultat 
Föreningsenheten vid Fritid och folkhälso-
nämnden ansvarar för föreningsregistrering 
och bidragsutbetalning, idrottsskolan och 
"säker och trygg" förening. År 2014 utbeta-
lades 36,5 mnkr i föreningsbidrag (38,3 
mnkr år 2013). Kostnaderna för förenings-
bidrag fördelas enligt tabell nedan. 

 
Kostnader för föreningsbidrag år 2014  
Källa: Fritid- och Folkhälsonämndens årsredovisning 
2014, nettokostnader, i tusentals kr 

 

Verksamheter Budget Bokslut 
Administration före-
ningsenhet 2 020 2 507 

Föreningsbidrag 28 405 27 792 

Bidrag till invandrar-
föreningar 1 488 1 487 

Bidrag till sociala 
föreningar 2 700 2 524 

Bidrag till funktions-
hindrade 1 847 1 544 

Bidrag till pensionärs-
föreningar 640 636 

Summa 37 100 36 490 
 

Bidragsbestämmelserna antogs av Kommun-
fullmäktige 2013-01-01, och uppdaterades 

2015-02-19. Revideringen från 2013 års rikt-
linjer avser administratörsbidrag och verk-
samhetsbidrag. Förändringen innebär att 
föreningar som minskar antalet medlemmar 
inte på samma gång tappar hela sitt admi-
nistratörsbidrag. Fritids- och folkhälso-
nämnden bistår nystartade föreningar med 
information om regler för bidrag och vilka 
uppgifter som är väsentliga för att bidrag ska 
beviljas.  
Med utgångspunkt från de av Kommun-
fullmäktige beslutade reglerna gör förvalt-
ningen bedömningar av om föreningen är 
bidragsberättigad. Enheten jämför antal 
medlemmar med bokföringen för alla före-
ningar. Stickprov av medlemsförteckningar 
från föreningarna som är berättigade till bi-
drag enligt bidragsbestämmelserna tas in för 
kontroll vid misstankar. För närvarande sker 
en övergång från manuell till digital närvaro-
rapportering. Den digitala hanteringen un-
derlättar arbetet, och minskar risken för fel-
räkningar och felrapportering. 

 
Nämnden har en kontinuerlig riskvärdering 
som även innefattar risker för felaktiga utbe-
talningar, kontroll av medlemmar, protokoll 
och andra handlingar från föreningarna. Det 
förekommer även att man deltar i förening-
ars årsmöten. 
 
Stadsrevisionens bedömning  
Stadsrevisionen bedömer att Fritid- och 
folkhälsonämnden har en tillfredsställande 
intern kontroll för hantering av föreningsbi-
drag. Nämnden arbetar utvecklingsinriktat 
med digital hantering av föreningarnas när-
varorapportering. Man har även en adekvat 
riskhantering. 
 
Stadsrevisionen bedömer att rutiner för ut-
betalning och uppföljning av föreningsbi-
drag bör dokumenteras skriftligt. 
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