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Datum

2019-03-22

Förvaltningssamordnare
Jessica Österman
0410-73 42 79
jessica.osterman@trelleborg.se

Diarienummer

FRN 2018/47
KFN 2019/24

ÖT Smygehuk FF
Skolvägen 7
231 79 Smygehamn

Granskningsrapport, verksamhetsbidrag för
HT 2018 –ÖT Smygehuk FF
Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt Kultur- och fritidsnämndens
bidragsregler rätt att verkställa granskning av handlingar som är av
betydelse för prövning av föreningens bidragsansökan. ÖT Smygehuk FF
blev slumpmässigt utvalda för stickprovskontroll avseende ansökan om
verksamhetsbidrag för VT 2018. I granskningen upptäcktes en del fel och
brister och förvaltningen beslutade göra en uppföljning i samband med
ansökan för HT-2018.
ÖT Smygehuk FF har på begäran kompletterat ansökan med
medlemsmatrikel samt närvarokort för HT 2018.
Föreningen har i sin ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen daterad
190206 redovisat:


89 deltagare och 150 deltagartillfällen

Granskning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin detaljgranskning av inskickade
handlingar gjort följande anmärkningar
1. 20 deltagare som finns med på närvarokorten återfinns ej i
medlemsmatrikeln.
2. Vid åtta sammankomster uppfylls inte närvarokravet på fem
bidragsberättigade deltagare.
3. Tre deltagare uppfyller inte kravet på närvaroplikt vid minst fem
tillfällen under ansökningsperioden och är därför inte
bidragsberättigade.
4. Antalet bidragsberättigade deltagare och deltagartillfällen är felaktigt
summerad.
Samtliga obligatoriska dokument är inskickade och granskade utan
anmärkning.
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Punkten 1 har markerats med grönt, punkten 2 med gult och punkten 3 med
blått på bifogade kopior av närvarokorten.
Granskningen har utförts under perioden 190314-190315 av Monica Limås.
Bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att föreningens ansökan
innehåller brister och att föreningen behöver öka kunskapen om gällande
bidragsreglemente. Den betydande bristen beror på att man troligtvis har
angett antal sammankomster istället för det totala antalet deltagartillfällen.
I detta fall har granskningen medfört att föreningen erhåller ett högre
bidrag då antalet deltagartillfällen har justerats uppåt.
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter genomförd granskning godkänt:


75 deltagare och 1085 deltagartillfällen

Föreningens ansökan har fastställts i enlighet med granskningsrapporten
och har korrigerats enligt ovan. Utbetalning om totalt 8 090 kronor kommer
att ske inom kort.
Åtgärder
Föreningen uppmanas att gå igenom Kultur- och fritidsnämndens
bidragsregler för att säkerställa att framtida bidragsansökningar uppfyller
samtliga krav i gällande bidragsreglemente.
I samband med nästkommande ansökan ska föreningen genomföra en
egenkontroll för att säkerställa att samtliga kriterier i bidragsreglementet
uppfylls. Resultatet av denna egenkontroll ska redovisas till förvaltningen.
Vid behov av hjälp och stöd kan förvaltningen kontaktas.
Frågor angående genomförd granskning besvaras gärna av
Monica Limås
Assistent
0410-73 38 53
monica.limas@trelleborg.se
Bilaga
Kopior av insända närvarokort med förvaltningens anmärkningar
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