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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlstads kommun och lekman-

narevisorerna i kommunens helägda bolag, gjort en förstudie avseende föreningsbidrag, 

driftbidrag och sponsring. Syftet med förstudien är att revisorerna och lekmannareviso-

rerna ska få en koncernövergripande bild av hanteringen av föreningsbidrag, driftbidrag 

och sponsring, för att utifrån det kunna göra en bedömning om det finns behov av att göra 

en fördjupad granskning inom området. Förstudien besvarar följande frågor:  

➢ Finns fastställda regler för föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring?  
➢ Vilka föreningar m.m. får föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring?  
➢ Finns dokumenterade beslut till utbetalade föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring?  
➢ Sker någon uppföljning, återrapportering av motprestation, av utbetalde före-

ningsbidrag, driftbidrag eller sponsring?  

Vår samlade bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive för-

studiefråga, vilka framkommer i sin helhet av rapporten. Nedan återfinns en översiktlig 

bild av svaren för respektive fråga i förstudien.  

Förstudiefråga 1: Finns fastställda regler för föreningsbidrag, driftbidrag och 

sponsring?  

Vi konstaterar att samtliga nämnder har fastställda regler för sponsring, föreningsbidrag 

och/eller driftstöd. Reglerna innehåller vilka kriterier som förening/ arrangemang bör 

uppfylla för att kunna erhålla bidrag/stöd. Vi kan också konstatera att det är nämnderna 

som beslutat om regelverken. 

Vi konstaterar att tre av sex bolag har fastställda regler, vilka innehåller kriterier före-

ning/arrangemang behöver uppfylla samt vilket syfte sponsringen har. Karlstads Airport 

har tillhandahållit ett utkast till regler. Ett av de tre bolagens fastställda regler/riktlinjer är 

beslutade av styrelse. Två bolag, Karlstads Parkerings AB och KBAB, som betalar ut nå-

gon form av stöd/sponsring har inte fastställda regler.  

Flera bolag saknar riktlinjer för sponsring men då Stadshus AB enligt uppgift håller på att 

tas fram bolagsgemensamma riktlinjer, ser vi ingen påtaglig risk kopplat till frågan. Det är 

dock viktigt att det sker i samråd med bolagen, så att det skapas en samsyn inom områ-

det.  

Förstudiefråga 2: Vilka föreningar m.m. får föreningsbidrag, driftbidrag eller spons-

ring?  

Vi kan konstatera att samtliga nämnder och bolag som besvarat förstudiens frågor och 

uppger att de betalar ut sponsring, driftbidrag och/eller föreningsbidrag har dokumenterad 

information om föreningar/projekt som erhållit sådana utbetalningar. En stor majoritet av 

mottagarna utgörs av föreningar, där nämnden eller bolaget ger bidrag för att stödja före-

ningens verksamhet (idrott, kultur, socialverksamhet samt prioriterade utvecklingsprojekt 

och arrangemang), eller betalar en ersättning för exempelvis hyra och nyttjanderätt, mark-

nadsföring och exponering av kommunens/bolagets varumärke. 

Bland respektive nämnds- och bolags tio största mottagare återfinns sju gemensamma 

mottagare. Vi kan utifrån ett övergripande perspektiv inte se någon påtaglig risk kopplat 



 
 

3 

till att det finns gemensamma mottagare, då det i flera fall är kopplat till; kultur- och fritids-

nämndens grundansvar inom området, att flera idrottsklubbar tillhör Sverige-eliten och att 

det i flera fall ingår stöd som är koppade till arrangemang t.ex. SM i friidrott. Då det framgår 

att det inte finns någon direkt samordning mellan bolagen kring sponsring, ser vi dock att 

ökad samordning är ett möjligt utvecklingsområde kopplat till bolagsgemensamma riktlin-

jer för sponsring. Detta får dock inte inskränka respektive bolagsstyrelses förvaltning av 

bolagets angelägenheter. Bolagen ska själva fatta beslut om vilka stöd som eventuellt ska 

ges. 

Vi kan konstatera att Karlstads El- och Stadsnäts formella hantering av stöd till Putte i 

Parken inte följt bolagets riktlinjer men vi ser inte någon påtaglig risk i att riktlinjerna inte 

kommer att följas framöver. Detsamma gäller för Karlstads Energis tidigare hantering av 

stöd till melodifestivalen.  

Förstudiefråga 3: Finns dokumenterade beslut till utbetalade föreningsbidrag, drift-

bidrag och sponsring? 

Utifrån erhållna svar och genomfört stickprov kan vi konstatera att samtliga nämnder har 

dokumenterade beslut och/eller avtal som ligger som grund till de kontrollerade utbetal-

ningarna. 

Utifrån erhållna svar och genomfört stickprov kan vi konstatera att Karlstads Bostads AB, 

Karlstads Parkerings AB och Stadshus AB har dokumenterade beslut och/eller avtal som 

grund till genomförda utbetalningar. 

Karlstads El- och Stadsnät saknar ett dokumenterat beslut avseende sponsring av Putte 

i Parken. Stickprovet visar även att beslut saknas för hälften av Karlstad Airports utbe-

talningar och för ett beslut i Karlstads Energi. Bolagen har tillhandahållit information om 

de olika utbetalningarna. Som helhet bedömer vi dock att det finns en påtaglig risk för 

att förfrågningar om sponsring m.m. inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt, utifrån of-

fentlighets- och sekretesslagen och kommunens gemensamma riktlinjer och rutiner för 

hantering av allmänna handlingar. Detta avser främst Karlstads Airport AB samt 

Karlstads Energi AB. 

Förstudiefråga 4: Sker någon uppföljning, återrapportering av motprestation, av ut-

betalde föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring?  

Vi konstaterar att fem av sex nämnder som betalar ut någon form av stöd redovisar att 
det sker en tydlig uppföljning av utbetalda föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring.  

Då de flesta av omvärldsnämndens utbetalningar avser olika arrangemang som kan kopp-
las till Karlstad som turism- och besöks kommun är vår erfarenhet att viss uppföljning 
även sker av kommunledningskontoret. Detta utöver kommunala representanters even-
tuella medverkan på arrangemangen. 

Vi konstaterar att fem av sex bolag, som betalar ut någon form av stöd följer upp detta på 
systematiskt sätt. Karlstads El- och Stadsnät har inte gjort en uppföljning av sitt stöd till 
Putte i Parken utifrån sin sponsringspolicy men vi kan konstatera att bolaget gjorde en 
marknadsaktivitet på plats på festivalen.  
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Utifrån ovanstående ser vi ingen påtaglig risk avseende uppföljningen. Även om bolagen 
på något sätt följer upp avtal och utbetalningar vill vi betona vikten av att uppföljning ge-
nomförs. Att uppföljning ska ske, bör därför utgöra en del av de kommande bolagsgemen-
samma riktlinjerna för sponsring. 

Riskbedömning 

Utifrån förstudien och ett övergripande perspektiv, redogörs nedan för vår samlade be-

dömning av förstudiens riskområden inom hanteringen av föreningsbidrag, driftbidrag och 

sponsring: 

Riskområde Bedömning 

Avsaknad av riktlinjer för föreningsbidrag, driftbidrag och 
sponsring 

 
Liten risk 

 

Vilka föreningar m.m. får föreningsbidrag, driftbidrag eller 
sponsring?  
 

 
Liten risk 

 

Finns dokumenterade beslut till utbetalade föreningsbidrag, 
driftbidrag och sponsring?  
 
(Risk för att förfrågningar om sponsring m.m. inte hanteras 
på ett ändamålsenligt sätt, utifrån offentlighets- och 
sekretesslagen och kommunens gemensamma riktlinjer 
och rutiner för hantering av allmänna handlingar. Detta 
avser främst Karlstads Airport AB samt Karlstads 
Energi AB.) 
 

 

Påtaglig risk 

Sker någon uppföljning, återrapportering av motprestation, 
av utbetalde föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring? 
 

Liten risk 

Utifrån våra erfarenheter i förstudien och berörda riskområden lämnar vi följande rekom-
mendationer: 

• Vi rekommenderar styrelserna i Karlstads Energi AB och Karlstads El- och Stadsnät 
AB att säkerställa att bolagen själva i fortsättningen alltid beslutar om samtliga stöd 
eller sponsring.  

• Vi rekommenderar styrelserna i Karlstads Energi AB och Karlstads Airport AB att sä-
kerställa att bolagen följer direktiv utifrån offentlighets- och sekretesslagen och kom-
munens gemensamma riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. 
Detta innefattar även att beslut om stöd/sponsring dokumenteras på ett ändamålsen-
ligt sätt.  

• Vi ser positivt på Stadshus AB:s initiativ till att ta fram bolagsgemensamma riktlinjer 
för sponsring. Dessa bör tas fram i samråd med övriga bolag som grund till samsyn 
inom området. Riktlinjerna bör även inkludera att någon form av uppföljning av 
stöd/sponsring ska ske. 

• Då vår bedömning är att samordning mellan bolagen, rörande sponsring, sker i be-
gränsad utsträckning bör denna utvecklas, i enlighet med beslut av Stadshus AB:s 
styrelse år 2008. Riktlinjer och ökad samordning får dock inte inskränka respektive 
bolagsstyrelses förvaltning av bolagets angelägenheter. Bolagen ska själva fatta be-
slut om vilka stöd/sponsring som eventuellt ska ges.  



 
 

5 

Inledning 
Bakgrund 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verk-

samheten enligt kommunallagen. De kommunala bolagen ska på samma sätt förhålla sig 

till eventuella koncerngemensamma riktlinjer och policys, ägardirektiv och gällande lag-

stiftning. För olika typer av bidrag samt sponsring är det viktigt att det finns tydliga och 

relevanta riktlinjer som tydliggör exempelvis; vilka kriterier som ska gälla, vilka eventuella 

motprestationer som förväntas och hur detta ska följas upp, för att bidrag eller annan nytta 

ska kunna ges.  

Utifrån denna bakgrund och sina riskanalyser för år 2019 har revisorerna och lekmanna-

revisorerna beslutat att genomföra en förstudie av kommunkoncernens stöd i form av 

föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring. 

Syfte och frågor 
Syftet med förstudien är att revisorerna och lekmannarevisorerna ska få en koncern-  

övergripande bild av hanteringen av föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring, för att ut-

ifrån det kunna göra en bedömning om det finns behov av att göra en fördjupad gransk-

ning inom området. Följande kontrollfrågor besvaras i förstudien: 

➢ Finns fastställda regler för föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring? 
➢ Vilka föreningar m.m. får föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring? 
➢ Finns dokumenterade beslut till utbetalade föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring? 
➢ Sker någon uppföljning, återrapportering av motprestation, av utbetalade föreningsbidrag, 

driftbidrag eller sponsring? 

Revisionskriterier 
● Kommunallagen 

● Eventuella interna styrdokument (kommunfullmäktige, nämnderna och bolagsstyrel-

serna) 

Avgränsning 
Förstudien avser revisionsår 2019 men utbetalda föreningsbidrag, driftbidrag och spons-

ring även för år 2018 har kontrollerats. I förstudien berörs dock huvudsakligen information 

och utbetalningar som berör år 2019 fram till och med september. Granskningsobjekt i 

förstudien var inledningsvis: 

Nämnder  Bolag 

Kommunstyrelsen  Karlstads Stadshus AB 

Teknik- och fastighetsnämnden Karlstads Energi AB 

Vård- och omsorgsnämnden Karlstads El- och Stadsnät AB 

Arbetsmarknads- och social-
nämnden 

Karlstads Bostads AB  

Barn- och ungdomsnämnden Karlstads Parkerings AB 

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 

Karlstad Airport AB 

Kultur- och fritidsnämnden Mariebergsskogen AB 

Omvärldsnämnden  
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Teknik- och fastighetsnämnden redovisar att de inte betalar ut någon typ av förenings-

bidrag, driftbidrag eller sponsring. Vid genomförd stickprovskontroll av berörda konton 

framgår att nämnden under perioden inte har betalt ut några bidrag eller sponsring av 

väsentlig karaktär.  

Barn- och ungdomsnämnden redovisar att nämnden betalar ut driftbidrag till personal- 

och föräldrakooperativ, där verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som 

annan pedagogisk verksamhet. Kommunen ger ett godkännande om verksamheten 

uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. 

Fastställda riktlinjer finns och bidrag till godkänd verksamhett grundas enligt uppgift i 

avtal. I förstudien har ingen kontroll av dessa avtal genomförts. Nämnden inkluderas 

därför inte i genomfört stickprov rörande dokumenterade beslut. Då nämnden redovisat 

information om bidragen presenteras den även i förstudien. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar att det inte förkommer några drift-

bidrag, föreningsbidrag eller sponsring. Riktlinjer för interkommunala ersättningar och 

andra ersättningar till fristående gymnasieskolor finns fastställda1 och ingår inte primärt i 

förstudiens område. Nämnden inkluderas därför inte i förstudien.  

Mariebergsskogen AB redovisar att de avslutade samtliga sponsorsamarbeten år 2002. 

Bolaget inkluderas därför inte i förstudien. 

Sammanfattningsvis inkluderas därmed kommunstyrelsen, omvärldsnämnden, vård- 

och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, (barn- och ungdomsnämnden) och 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Bland bolag inkluderas Karlstads Airport AB, 

Karlstads Bostads AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads Energi AB, Karlstads 

Parkerings AB samt Karlstads Stadshus AB.  

I förstudien noteras att utbetalningar inte nödvändigtvis benämns som föreningsbidrag, 

driftbidrag eller sponsring. I de kommunala bolagen benämns utbetalningar bland annat 

som sponsring och marknadsförinsavtal. I nämnderna bland annat som verksamhetsstöd, 

medfinansiering och projektbidrag. I rapporten används begreppet ”utbetalning” löpande 

i texten som benämning på olika stöd, sponsring m.m. som nämnderna och bolagen har.  

Metod 
Förstudien har genomförts via en enkät som inkluderat förstudiens frågor. Kontroll har 

därefter skett om styrdokument rörande föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring finns. 

Vi har tagit del av bolagens och nämndernas redovisade utbetalningar för år 2018 till och 

med september 2019, för att kontrollera vilka föreningar m.m. som får sponsring, före-

ningsbidrag och/eller driftbidrag. Stickprov har genomförts på de tio största utbetalning-

arna, i det fall det finns tio, från respektive nämnd/bolag för år 2019, för att kontrollera om 

det finns någon form av dokumenterade beslut till dessa. Vidare har avstämningar skett i 

möte eller via mejl i de fall vi har behövt ställa kompletterande frågor. 

 
1 https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Kommunalfristaende/Info-till-
fristaende/. 

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Kommunalfristaende/Info-till-fristaende/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasium/Kommunalfristaende/Info-till-fristaende/
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Iakttagelser och bedömningar 
Förstudiefråga 1: Finns fastställda regler för föreningsbidrag, driftbidrag 
och sponsring?  

Iakttagelser 
Utifrån erhållna underlag kan vi konstatera att det vid tillfället för granskningen inte finns 

några koncernövergripande regler för föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring.  

Nämnder 

Samtliga nämnder har fastställt regler för föreningsbidrag, driftbidrag och liknande. 

Reglerna är beslutade av respektive nämnd.  

Nämnd Fastställda regler Beslutade i nämnd 

Kommunstyrelsen Ja Ja 

Omvärldsnämnd Ja Ja 

Vård- och omsorgsnämnd Ja Ja 

Kultur- och fritidsnämnd Ja Ja 

Barn- och ungdomsnämnd Ja Ja 

Arbetsmarknads- och 
socialnämnd 

Ja Ja 

Totalt 6 av 6 nämnder har fastställda 
regler 

6 av 6 fastställda 
regler är beslutade i 
nämnd. 

 

Reglerna innehåller vilka kriterier som förening/verksamhet/arrangemang bör uppfylla för 

att kunna erhålla bidrag/stöd. Se bilaga 1.  

Kommunstyrelsen har riktlinjer för bidrag inom landsbygdsutveckling, företagsstödjande 

organisationer, klusterutveckling och utvecklingsprojekt samt för partistöd. Dock saknar 

kommunstyrelsen övergripande riktlinjer som täcker in all verksamhet. Av revisorernas 

tidigare granskning under år 2019, av turism- och besöksverksamheten, framgår att styr-

ningen av stöd inom området ses som ett prioriterat område och att en evenemangs- och 

mötesstrategi håller på att tas fram. 

Avseende kultur- och fritidsnämnden finns flertal olika typer av bidrag/stöd och därtill olika 

kriterier för att erhålla dessa. På delegation från fullmäktige ska nämnden besluta om 

fördelning av bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och 

fastställda normer2. Sammanfattningsvis ges bland annat stöd/bidrag för folkhälsa, 

spontanidrott samt till kulturverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. Exempel på 

några av kriterierna för respektive stöd listas i bilaga 1.  

Bolag 

Tre bolag har fastställt regler som främst berör sponsring. Se bilaga 1. Karlstads Bostads 

AB, Karlstads Parkerings AB samt Airport AB har inga fastställda regler inom området. Vi 

noterar att Karlstads Airport har ett utkast till policy avseende marknadsförings-

insatser/reklamavtal, som ej är fastställt.  Ett av de tre bolagens fastställda regler/riktlinjer 

är beslutade av styrelse. 

 
2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, gäller fr.om. 2018-07-01. 
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I avstämning med representant från Stadshus AB anges att det finns ett uppdrag om att 

ta fram bolagsgemensamma riktlinjer för sponsring. Av Stadshus AB:s beslut om riktlinjer3  

år 2008 framgår ett uppdrag om att VD tillsammans med dotterbolagen ska utreda hur 

sponsring kan ske på den lokala och regionala marknaden. I möten med bolagen framgår 

att det inte sker någon samordning av vilka föreningar som får stöd exempelvis i form av 

sponsring.  

 

Svar fråga 1 
Vi konstaterar att samtliga nämnder har fastställda regler för sponsring, föreningsbidrag 

och/eller driftstöd. Reglerna innehåller vilka kriterier som förening/ arrangemang bör 

uppfylla för att kunna erhålla bidrag/stöd. Vi kan också konstatera att det är nämnderna 

som beslutat om regelverken. 

Kommunstyrelsen anger att de inte har övergripande riktlinjer som täcker in all verksam-

het. Vi kan dock konstatera att det finns riktlinjer för väsentliga områden och vår bedöm-

ning utifrån tidigare granskning, är att styrningen kommer att utvecklas ytterligare i arbetet 

med en evenemangs- och mötesstrategi. 

Vi konstaterar att tre av sex bolag har fastställda regler, vilka innehåller kriterier före-

ning/arrangemang behöver uppfylla samt vilket syfte sponsringen har. Karlstads Airport 

har tillhandahållit ett utkast till regler. Ett av de tre bolagens fastställda regler/riktlinjer är 

beslutade av styrelse. Två bolag som betalar ut någon form av stöd/sponsring har inte 

fastställda regler.  

Då flera bolag saknar riktlinjer för sponsring anser vi att det är positivt att det håller på att 

tas bolagsgemensamma riktlinjer fram inom Stadshus AB. Som helhet bedömer vi därför 

inte att det finns någon påtaglig risk kopplat till frågan. Det är dock viktigt att arbetet med 

bolagsgemensamma riktlinjer sker i samråd med bolagen, så att det skapas en samsyn 

inom området, i enlighet med det uppdrag som gavs av Stadshus AB:s styrelse år 2008.  

Förstudiefråga 2: Vilka föreningar m.m. får föreningsbidrag, driftbidrag eller 
sponsring? 

Iakttagelser 
I förstudiens enkät uppger samtliga nämnder och bolag som angivit att de betalar ut före-

ningsbidrag, driftbidrag eller sponsring att det finns dokumentation om detta. Vid genom-

gång av redovisade föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring framgår att det finns en 

 
3 Karlstads Stadshus AB:s sammanträde 2008-11-18, § 1. 

Bolag Fastställda regler Beslutade i styrelsen 

Karlstads El- och 
stadsnät AB 

Ja Nej 

Karlstads Energi AB Ja Nej 

Karlstads Stadshus 
AB 

Ja Ja 

Karlstads Bostads AB Nej - 

Karlstads Parkerings 
AB 

Nej - 

Karlstad Airport AB Utkast finns  - 

Totalt 3 av 6 bolag har fastställda 
regler  

1 av 4 bolags riktlinjer är 
beslutade i styrelse 
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stor bredd av mottagare. En stor majoritet utgörs av föreningar, där nämnden eller bolaget 

ger bidrag för att stödja föreningens verksamhet (idrott, kultur, socialverksamhet samt 

prioriterade utvecklingsprojekt och arrangemang), eller betalar en ersättning för exempel-

vis hyra eller marknadsföring och exponering av kommunens/bolagets varumärke. För 

nämnderna finns en tydlig koppling till deras grunduppdrag. Redovisade mottagare för år 

2019 till och med september presenteras i bilaga 2. Undantag är kultur- och fritidsnämn-

dens mottagare, som framgår separat i bilaga 5, då nämnden har så många mottagare.  

Vi noterar att det bland respektive nämnds/bolags 10 största utbetalningar finns några 

gemensamma mottagare som erhåller bidrag/stöd från en nämnd och ett bolag. Se tabell 

nedan.  

Bolag  Nämnd Gemensam 
mottagare 

Stadshus AB Kultur- och fritidsnämnd Wermlands Operan 

Stadshus AB  
 

-  Putte i Parken 

Karlstads El- och Stadsnät AB 
 

Karlstads  
Parkerings AB 

Kultur- och fritidsnämnd Karlstads Ridklubb 

Karlstad Airport AB  
 

Kultur- och fritidsnämnden Carlstads Crusaders 
AFC 

Karlstad Energi AB 
 

Karlstads Energi AB 
 

Kommunstyrelsen (Hyresavtal) Färjestads BK  

Karlstads Airport AB Kultur- och fritidsnämnden 

Stadshus AB 
 

Omvärlds- 
nämnden 

IF Göta 

Karlstads Airport AB Kultur- och fritidsnämnden 

   

Några iakttagelser rörande utbetalningarna  

Färjestads BK 

Under pågående förstudie kan vi konstatera att kommunstyrelsen har tecknat ett nytt avtal 

med Färjestads BK.4 Kommunens ersättning till klubben under år 2019 var ca 5, 8 mnkr 

och i det ingick bland annat istid för skolor och allmänhet samt en loge för representation 

och 30 fribiljetter vid Färjestads hemmamatcher. 

Grundavtalets ursprungliga avtalstid var till och med den 31 december 2019. Då grund-

avtalet inte sades upp är avtalstiden förlängd med fem år. I enlighet med bestämmelser i 

grundavtalet inledde parterna inför avtalstidens utgång förhandlingar om förlängning och 

villkorsändring av avtalet. I ett tilläggsavtal har villkorsändringar av i delar av grundavtalet 

reviderats.  

Det nya avtalet som sträcker sig till och med 2024-12-31, innebär en höjning av den årliga 

ersättningen till Färjestads BK till 7, 8 mnkr inklusive en årlig indexuppräkning. Utöver 

 
4 Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11, § 34. 
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grundavtalet som tecknades 2000-05-01 har ett tilläggsavtal tecknats som bland annat 

reglerar5: 

• Fortsatt nyttjanderätt – Ingen ändring men ett tydliggörande av vilken verksamhet som bed-
rivs i dagsläget och att kommunens fördelning av tider mellan aktörer ska ske i dialog med 
Färjestad BK. 

• Övrigt samarbete och exponering av varumärke – Berör kommunens möjlighet att närvara 
på plats i Löfbergs Lila arena, för informations- och marknadsföringsinsatser, inklusive expo-
nering av Karlstads kommuns varumärke på olika platser i arenan och på mediakuben i sam-
band med matcher. Som exempel anges även att kommunen ska ges möjlighet att använda 
namnkunnig FBK-profil i kommunens värdegrundsarbete t.ex. i samband med arbetet för jäm-
ställdhet och mångfald/en kommun för alla. 

• Av kommunstyrelsens beslut framgår också att FBK tillsammans med kommunen skall pre-
sentera en årlig verksamhetsplan för hur samverkan skall utformas inom olika verksamhets-
områden. De årliga insatserna skall redovisas till kommunstyrelsen senast 15 januari efterföl-
jande år.” Av bilaga 1 till kommunstyrelsens beslut, framgår att styrelsen bland annat lyfter 
fram jämlikhet, jämställdhet, mångfald och hälsosam livsstil, som prioriterade områden i sam-
verkansarbetet. 

• Utöver ovanstående kommer kommunen enligt uppgift inte längre disponera 30 fribiljetter vid 
ishockeymatcher. Kommunens rätt att disponera en loge avtalas bort men kan komma att 
hanteras i ett separat avtal med klubben.  

Även Karlstads Airport AB och Karlstads energi AB har samarbetsavtal med Färjestads 

BK. 

IF-Göta  

Omvärldsnämnden, Stadshus AB och Karlstad Airport AB har gjort utbetalningar till IF 

Göta. Vi noterar även att kultur- och fritidsnämnden betalat ut till mottagaren. Dock ingår 

inte IF Göta bland nämndens 10 största utbetalningar och redovisas därför inte i bilaga 5.  

En orsak till att stöd betalats ut från flera håll till IF-Göta är enligt uppgift att IF-Göta är 

arrangör av Karlstads Stadslopp och att klubben även arrangerade SM i friidrott år 2019. 

När det gäller större arrangemang sker enligt uppgift i första hand en dialog mellan kom-

munstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Samverkan kring större evenemang har be-

rörts i revisorernas granskning av turism- och besöksverksamheten under år 2019. Där 

framgår att det pågår ett arbete för att utveckla samverkan inom kommunen kring större 

arrangemang och eventuella stöd till dessa.  

Putte i Parken 

Av redovisningen från Karlstads El- och Stadsnät AB framgår att utbetalning till Putte i 

Parken, härrör från centralt initiativ och Karlstads Stadshus AB. Representant från bolaget 

anger att hanteringen av stödet inte har följt bolagets riktlinjer och att det inte kommer att 

upprepas. Det innebär dock inte detsamma som att bolaget inte skulle kunna ha sponsrat 

arrangemanget utan att det var den formella hanteringen som blev korrekt. 

 
5 Tilläggsavtal mellan Karlstads kommun och Färjestads bollklubb samt kommunledningskon-
torets tjänsteyttrande,2020-02-04. 
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I Karlstads Energi AB:s redovisade svar framgår även att det i något fall skett utbetal-

ningar tidigare år, exempelvis kopplat till Putte i Parken, med hänvisning till direktiv från 

Stadshus AB. 

Svar fråga 2 
Vi kan konstatera att samtliga nämnder och bolag som besvarat förstudiens frågor och 

uppger att de betalar ut sponsring, driftbidrag och/eller föreningsbidrag har dokumenterad 

information om föreningar/projekt som erhållit sådana utbetalningar. En stor majoritet av 

mottagarna utgörs av föreningar, där nämnden eller bolaget ger bidrag för att stödja före-

ningens verksamhet (idrott, kultur, socialverksamhet samt prioriterade utvecklingsprojekt 

och arrangemang), eller betalar en ersättning för exempelvis hyra och nyttjanderätt, mark-

nadsföring och exponering av kommunens/bolagets varumärke. 

Bland respektive nämnds- och bolags tio största mottagare återfinns sju gemensamma 

mottagare. Vi kan utifrån ett övergripande perspektiv inte se någon påtaglig risk kopplat 

till att det finns gemensamma mottagare, då det i flera fall är kopplat till; kultur- och fritids-

nämndens grundansvar inom området, att flera idrottsklubbar tillhör Sverige-eliten och att 

det i flera fall ingår stöd som är koppade till arrangemang t.ex. SM i friidrott. Då det framgår 

att det inte finns någon direkt samordning mellan bolagen kring sponsring ser vi dock att 

det är ett möjligt utvecklingsområde kopplat till bolagsgemensamma riktlinjer för spons-

ring. Detta får dock inte inskränka respektive bolagsstyrelses förvaltning av bolagets an-

gelägenheter. Bolagen ska själva fatta beslut om vilka stöd som eventuellt ska ges. 

Vi kan konstatera att Karlstads El- och Stadsnät AB:s formella hantering av stöd till Putte 

i Parken inte följt bolagets riktlinjer men ser inte någon påtaglig risk i att riktlinjerna inte 

kommer att följas framöver. Detsamma gäller för Karlstads Energi AB.  

Vi anser att det är positivt att kommunstyrelsens och kommunens samarbete med Färje-

stads BK stärks ytterligare, genom en gemensam verksamhetsplan som bland annat ska 

inkludera insatser rörande jämlikhet, jämställdhet och mångfald. 

Förstudiefråga 3: Finns dokumenterade beslut till utbetalda föreningsbi-
drag, driftbidrag och sponsring?  

Iakttagelser 
Samtliga nämnder och bolag, som betalar ut något typ av stöd, uppger att dokumenterade 

beslut till utbetalade föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring finns. För att verifiera detta 

har vi tagit stickprov bland respektive nämnds och bolags 10 största utbetalningar. Se 

bilaga 3. I de fall där färre än 10 utbetalningar listas, finns inte fler mottagre enligt den 

redovisning vi erhållit från bolagen. Under respektive nämnd/bolag listas även total 

summa för samtliga utbetalningar till och med september. 

Nämnder 

Stickprov visar att omvärldsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har avtal eller dokumenterade beslut 

till samtliga kontrollerade utbetalningar.  

Kommunstyrelsen saknade enskilt beslut för en utbetalning avseende Paper Province, 

med förklaring att årlig medfinansiering sträcker sig tillbaka till slutet på 90-talet, då beslut 
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om medfinansiering enligt uppgift togs. Medfinansieringen ingår enligt uppgift i kommun-

styrelsens budgetram, som kommunfullmäktige beslutar om.   

Bolag 

Stickprov visar att Karlstads Bostads AB, Karlstads Parkerings AB och Stadshus AB har 

dokumenterade beslut och/eller avtal som grund tillgenomförda utbetalningar.  

Till Karlstad El- och Stadsnät AB:s utbetalning till Putte i Parken, som tidigare nämnts i 

ovan, saknas dokumenterat beslut. Representant från bolaget anger även här att den 

formella hanteringen inte har följt bolagets riktlinjer och att det inte kommer att upprepas.  

Karlstads Energi AB har i samtliga fall utom ett någon form av dokumenterat beslut genom 

avtal eller godkännande av sponsring genom mejlsvar. I avstämning med representant 

från bolaget anges att förfrågningar och beslut om sponsring inte alltid diarieförs.  

Karlstad Airport AB har avtal till hälften av de kontrollerade utbetalningarna. För övriga 

fem saknas dokumenterade beslut. 

Svar fråga 3 

Utifrån erhållna svar och genomfört stickprov kan vi konstatera att samtliga nämnder har 

dokumenterade beslut och/eller avtal som ligger som grund till de kontrollerade utbetal-

ningarna. 

Utifrån erhållna svar och genomfört stickprov kan vi konstatera att Karlstads Bostads AB, 

Karlstads Parkerings AB och Stadshus AB har dokumenterade beslut och/eller avtal som 

grund till genomförda utbetalningar. 

Karlstads El- och Stadsnät saknar ett dokumenterat beslut avseende sponsring av Putte 

i Parken. Stickprovet visar även att beslut saknas för hälften av Karlstad Airports utbetal-

ningar och för ett beslut i Karlstads Energi. Bolagen har tillhandahållit information om de 

olika utbetalningarna men som helhet bedömer vi att det finns en påtaglig risk för att för-

frågningar om sponsring m.m. inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt utifrån offentlig-

hets- och sekretesslagen och kommunens gemensamma riktlinjer och rutiner för hante-

ring av allmänna handlingar. Vi rekommenderar styrelserna att säkerställa att bolagen 

själva i fortsättningen alltid beslutar om samtliga stöd eller sponsring.  

Förstudiefråga 4: Sker uppföljning, återrapportering av motprestation, av ut-
betalade föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring? 

Nämnder 
Fem av sex nämnder redovisar att någon typ av uppföljning av utbetalda föreningsbidrag, 

driftbidrag eller sponsring sker. Se bilaga 4.  

Omvärldsnämnden som ger bidrag i samband med större arrangemang redovisar att sys-

tematisk återredovisning eller kontroll ej finns men att representation från kommunen oft-

ast finns med på det arrangemang/aktivitet som föreningen fått stöd till.  

Kommunstyrelsen och framför allt arbetsmarknads- och socialnämnden, vård- och om-

sorgsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden redovisar att de har en strukturerad 

och systematisk uppföljning av sina utbetalningar och att avtal följs upp. Kommunen har 

som exempel även en adjungerad ledamot i Compare:s styrelse. 
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Kultur- och fritidsnämnden redovisar att det finns en tydlig systematik för prövning innan 

utbetalning sker och att stöden i samtliga fall följs upp på något sätt, se bilaga 4. De 

uppger även att de besöker föreningar, ofta i samband med driftstöd, vilket det inte finns 

en fast rutin för utan är en del av det löpande arbetet. Av redovisningen framgår också att 

kultur- och fritidsförvaltningen under hösten har tagit fram en e-tjänst för återrapporter 

som kommer att börja användas för följande förningsstöd; Särskilt stöd, Stöd till verksam-

hetsutveckling, Stöd för folkhälsa och Stöd till föreningsdrivna ridskolor. 

Bolag 

Av de sex bolag som betalar ut någon form av bidrag uppger fem att någon typ av upp-
följning eller återrapportering sker, se bilaga 4. I många fall handlar bolagens utbetal-
ningar om ren sponsring med motkrav om exponering av bolagets varumärke, vilket 
anges kontrolleras genom närvaro på arrangemang och/eller kontroll av de platser där 
varumärket ska exponeras. 

Karlstads El- och stadsnät AB redovisar att de hittills inte sponsrat projekt/initiativ med 
grund i deras sponsringspolicy (fastställd 2019-03-08), vilket gör att de inte har möjlighet 
att referera något avseende uppföljning men menar att de i framtiden kommer försöka 
följa upp och utvärdera sponsringsinsatser. Bolaget närvarade dock enligt uppgift på Putte 
i Parken genom att en marknadsaktivitet genomfördes under festivalen. 

Svar fråga 4 
Vi konstaterar att fem av sex nämnder som betalar ut någon form av stöd redovisar att 
någon att det sker en tydlig uppföljning av utbetalda föreningsbidrag, driftbidrag eller 
sponsring.  

Då de flesta av omvärldsnämndens utbetalningar avser olika arrangemang som kan kopp-
las till Karlstad som turism- och besöks kommun är vår erfarenhet att viss uppföljning 
även sker av kommunledningskontoret. Detta utöver kommunala representanters even-
tuella medverkan på arrangemangen. 

Vi konstaterar att fem av sex bolag, som betalar ut någon form av stöd följer upp detta på 
systematiskt sätt. Även om Karlstads El- och Stadsnät inte har gjort en uppföljning utifrån 
sin sponsringspolicy kan vi konstatera att bolaget gjorde en marknadsaktivitet på plats på 
festivalen. 

Utifrån ovanstående ser vi ingen påtaglig risk avseende uppföljningen. Även om bolagen 
på något sätt följer upp avtal och utbetalningar vill vi betona vikten av att uppföljning bör 
ske. Att uppföljning ska ske, bör därför utgöra en del av de kommande bolagsgemen-
samma riktlinjerna för sponsring. 
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Slutsatser - identifierade risker 
Utifrån förstudien och ett övergripande perspektiv, redogörs nedan för vår samlade be-

dömning av förstudiens riskområden inom hanteringen av föreningsbidrag, driftbidrag och 

sponsring: 

Riskområde Bedömning 

Avsaknad av riktlinjer för föreningsbidrag, driftbidrag och sponsring.  
Liten risk 

 

Oklar redovisning av vilka föreningar m.m. som får föreningsbidrag, 
driftbidrag eller sponsring. 
 

 
Liten risk 

 

Avsaknad av dokumenterade beslut till utbetalade föreningsbidrag, 
driftbidrag och sponsring? 
 
(Risk för att förfrågningar om sponsring m.m. inte hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt, utifrån offentlighets- och sekretesslagen och 
kommunens gemensamma riktlinjer och rutiner för hantering av 
allmänna handlingar. Detta avser främst Karlstads Airport AB samt 
Karlstads Energi AB.) 
 

 

Påtaglig risk 

Att det inte sker någon uppföljning eller återrapportering av 
motprestation, utbetalde föreningsbidrag, driftbidrag eller sponsring. 
 

Liten risk 

Utifrån våra erfarenheter i förstudien och berörda riskområden lämnar vi följande rekom-
mendationer: 

• Vi rekommenderar styrelserna i Karlstads Energi AB och Karlstads El- och Stadsnät 
AB att säkerställa att bolagen själva i fortsättningen alltid beslutar om samtliga stöd 
eller sponsring.  

• Vi rekommenderar styrelserna i Karlstads Energi AB och Karlstads Airport AB att sä-
kerställa att bolagen följer direktiv utifrån offentlighets- och sekretesslagen och kom-
munens gemensamma riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. 
Detta innefattar även att beslut om stöd/sponsring dokumenteras på ett ändamålsen-
ligt sätt.  

• Vi ser positivt på Stadshus AB:s initiativ till att ta fram bolagsgemensamma riktlinjer 
för sponsring. Dessa bör tas fram i samråd med övriga bolag som grund till samsyn 
inom området. Riktlinjerna bör även inkludera att någon form av uppföljning av 
stöd/sponsring ska ske. 

• Då vår bedömning är att samordning mellan bolagen, rörande sponsring, sker i be-
gränsad utsträckning bör denna utvecklas, i enlighet med beslut av Stadshus AB:s 
styrelse år 2008. Riktlinjer och ökad samordning får dock inte inskränka respektive 
bolagsstyrelses förvaltning av bolagets angelägenheter. Bolagen ska själva fatta be-
slut om vilka stöd/sponsring som eventuellt ska ges.  
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Bilagor 
Bilaga 1, Sammanfattning av regler nämnder och bolag 

Nämnd Framgår sammanfattat av fastställda regler 

Omvärldsnämnd - Beslutar om bidrag i samband med större arrangemang i 
Karlstad 

- Arrangemanget ska vara av riks- eller internationell 
karaktär 

- Arrangemanget ska bedömas ha ett tydligt 
marknadsföringsvärde eller annat som utgör ett 
mervärde för Karlstad. 
 

Kommunstyrelsen - Stöd för landsbygdsutveckling, beviljas bland annat för 
utvecklingsinsatser för området, kompetenshöjande 
insatser och event- och kulturyttringar. Stöd kan sökas 
av kommersiella aktörer.  

- För att stimulera tillväxt är Karlstads kommun, genom 
kommunstyrelsen, delaktiga i medfinansiering av olika 
initiativ i form av samarbten eller projekt som syftar till 
centrumutveckling, företagsstödjande organisationer, 
klusterutveckling och utvecklingsprojekt. Det finns två 
olika stödformer, dels verksamhetsstöd och dels 
projektstöd.  

o Verksamhetsstöd, utgår till en organisations 
bas-verksamhet i syfte att löpande bidra till 
utvecklingen inom den aktuella branschen/-
verksamhetsområdet. Basfinansieringen bör 
grunda sig i ett avtal mellan kommunen och den 
aktuella organisationen.   

o Projektstöd är en finansiering av initiativ som 
ligger utanför ordinarie verksamhet, t ex att testa 
ett nytt sätt att arbeta på, för att arbeta mot en 
ny målgrupp etc. Projektstöd utgår för det mesta 
som medfinansiering i EU-projekt där krav ställs 
på offentlig  

Vård- och 
omsorgsnämnden 

- Bidrag ges till handikapps- och pensionärsföreningar 
anslutna till riksorganisation 

- Bidragsberättigade föreningar ska bedriva fortlöpande 
verksamhet, vara uppbyggda enligt demokratiska 
principer, ska ha stadgeenligt vald styrelse och 
revisorser samt hålla årsmöten på vilka verksamhets, 
kassa- och revisionsberättelser ska godkännas. 
 

Barn- och ungdoms-
nämnden 

- Driftbidrag för att starta fristående förskola, fritidshem 
eller annan pedagogisk verksamhet. 
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Arbetsmarknads- och 
socialnämnden 

- Fastställda regler finns dels föreningsstöd respektive 
IOP (Idéburet offentligt partnerskap)  

- Förningsstöd:  
o Kan sökas av ideella föreningar 
o Föreningens verksamhet får inte ersätta något 

som nämnden ska utföra enligt 
socialtjänstlagstiftning eller andra styrdokument 

o Nämnden lämnar två typer av föreningsstöd 1, 
verksamhetsstöd respektive 2. Utvecklingsstöd 

- IOP:  
o Partnerskap mellan offentliga aktörer och en 

eller flera idéburna organisationer. Syftet med 
IOP är att gemensamt lösa en 
samhällsutmaning.  

o Förening ska aktivt verksa för jämställdhet, 
mångfald, likabehanling och följa FN:s 
konvention om mänskliga rättigheter.  

 

 
Kultur– och fritids-
nämnden 

 

Stöd för folkhälsa - Kan enbart sökas av föreningar som bedrivs inom Karlstads kom-
mun 

- Aktiviteten ska bedömas vara strategiskt viktig för att möjliggöra 
aktivitet för Karlstadsborna.  

Stöd för spontanidrott - Beviljas till projekt, installationer eller utrustning som bidrar till 
ökat spontant idrottande i den offentliga miljön. 
Ska vara öppen för alla, alltid och vara kostnadsfri.  

Stöd till föreningar med 
barn och 
ungdomsverksamhet 

- Föreningar kan bli stödberättigade om huvuddelen av den ideella 
verksamheten bedrivs inom Karlstads kommun 

- Föreningar ska även ha minst fem godkända sammankomster 
per termin och hålla årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- 
och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns  

- Det ska finnas minst 15 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år i före-
ningar. För medlemmar med funktionsvariation finns ingen övre 
åldersgräns.  

Stöd till 
kulturverksamhet 

- Vid årligt stöd till kulturförening ska verksamheten vara riktad till 
allmänheten och genomföras i Karlstads kommun och vara till-
gänglig för alla 

- Vid stöd för föreningar med tillfälliga projekt ska arrangemang 
ska vara ett offentligt kulturarrangemang som bedöms ha ett av 
värde för Karlstads kulturliv, äga rum i Karlstads kommun och an-
nonseras i lokalpress eller genom affischering. 

- Vid stöd till spontankultur ska objektet/aktiviteten bidra till att 
bredda kulturutbudet för Karlstadsborna. 
 

Bolag Framgår av fastställda regler 

Karlstads El- och 
stadsnät AB 

- Sponsringen ska stärka bolagets aktier i deras rekryteringsarbete 
genom att locka ny och relevant arbetskraft. 

- Den ska nå kunder och potentiella kunder inom Karlstads kom-
mun. 

- Bidra till att utveckla den eller de branscher som de verkar inom. 

Karlstads Energi AB - Sponsrar enbart seniorlag i Karlstads kommun som spelar i re-
spektive idrotts högsta serie. 

- Ser positivt på sponsring av ungdomslag där både tjejer och killar 
är aktiva. 

- Sponsrar även kulturinitiativ samt evenemang och läromedel. 
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Karlstads Stadshus AB - Bolaget ska inrikta sin sponsring mot större nationella och inter-
nationella arrangemang som bidrar till bilden av Karlstad som ar-
rangemangsstad.  

- Ska inte engagera sig i generella sponsringssamarbeten med en-
skilda föreningar eller idrottare. 
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Bilaga 2. Utbetalningar och mottagare år 2019 till och med september 
 

Nämnder  

  Kommunstyrelsen Omvärldsnämnden 

Mottagare Summa kr Mottagare  Summa kr 

Färjestads BK 5 894 609 IF Göta 200 000 

Innovation Park 1 500 000 Tempel Riddare Orden 125 000 

Centrum Karlstad 1 035 702 Centrum för tjänsteforskning/KAU 90 000 

Leader närheten 1 004 254 FLISA 90 000 

Stockholm-Oslo 2.55 1 000 000 Föreningen Sveriges Ungdomsmot-
tagn. 

85 000 

Inipsum AB 1 000 000 IF Göta 75 000 

Brottsofferjouren 541 000 Sportfish Masters 75 000 

Paper Province 500 000 Moderaterna 70 000 

Region Värmland EU-kontor 485 670 LHU-nätverket 70 000 

Ung företagsamhet 458 000 Sveriges Skolkuratorers Förening 50 000 

Karlstads Studentkår 400 000 SSU 49 800 

Stiftelsen Drivhuset 350 000 IF Göta 40 000 

IUC Stål & Verkstad 350 000 Karlstads Segelsällskap 40 000 

Business Värmland 320 000 Carlstads-Gillet 35 000 

Jobs Nyföretagarcentrum 
Karlstad 

300 000 Nätverket Include/KAU 25 000 

Karlstads Universitet 200 000 Kulturutveckling/Region Värmland 25 000 

Stiftelsen Compare 200 000 Personskadeförbundet 25 000 

Handelskammaren Värmland 174 737 Socialdemokratiska Studentförbun-
det 

20 000 

Nordic Innovation Food Arena 100 000 Fotbollsklubben Karlstad 20 000 

Cleantech 100 000 Vasa Orden/Kinship Center 20 000 

Väse Framtid 100 000 Carlstad Crusaders 20 000 

Higher Ambition 95 000 Karlstads Allmän Schacksällskap 15 000 

Fiskeområde Vänern 89 374 Seniora läkare 15 000 

Kunskapsradion 92,2 70 000 KAU 10 000 

Alsters Hembygdförening 68 250 Nordic Light Region 8 000 

Älvenäs bygdegårdsförening 63 750 Carlstad Flytyers United/ Bait Bash 5 000 

Mera molkom samhällsför-
ening 

52 500 
  

Graningen Kulturcentrum 52 500 
  

Haga Nätverk 50 000 
  

Vänersamarbetet 39 290 
  

Föreningen Vildaparken 37 500 
  

Väse hembygdsförening 37 500 
  

Falu Borlänge Regionen AB 30 000 
  

Sola Cruising Car Club 25 000 
  

Filipstads kommun 25 000 
  

Ölmhults Intresseförening 22 500 
  

Nattögat i Vålberg 20 000 
  

Alla Kvinnors Hus i Karlstad 20 000 
  

Sjöräddningssällskapet 10 000 
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Arbetsmarknads- och socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden 

Mottagare Summa Mottagare Summa 

Tossen  3 237 650 Förskolan Blåklinten 3 395 776 

IOGT-NTO Trossen  3 110 650 Föräldrakooperativet Ulvarna 3 062 821 

Alla Kvinnors Hus med an-
slag  

1 751 512  Cosmos Montessoriförskola 3 056 165 

Bufff  1 571 209  Förskolan Linblomman 2 898 432 

Hela Människan Ria  1 133 331  Personalkooperativet Linnea 2 892 628 

Internationella Qvinnoföre-
ningen  

719 171 Naturförskolan August 2 703 656 

Föräldrastödet i Värmland                        344 600  Förskolan Tranan 2 695 263 

RSMH Kalstasola                                   300 000 Allergiförskolan Rönnen 2 645 584 

Karlstads kyrkliga Stadsmiss-
ion                

300 000 Backa förskola 2 618 324 

Sällskapet Länkarna                                 200 000 Föräldrakooperativet Räven 2 590 549 

EBL-skolan                                              200 000 Wåxnäs Leken 2 583 434 

Selmagruppen                                            140 000 Stellatus förskola 2 350 397 

IOGT-NTO Vårdkedjan Karl-
stad              

110 000 Personalkooperativet Kulingen 2 215 633 

Equmeniakyrkan Kronopar-
ken                   

100 000 Förskolan Solvingen 2 215 257 

Tingvallakyrkan                                         75 000 Förskolan Änglagården 2 171 101 

Rädda Barnen Karl-
stad/Hammarö                

45 000 Montessoriförskolan Solen 2 153 369 

FPS, psykiatri i samverkan                        35 000 Förskolan Fröet 2 113 420 

Karlstadsjuristerna                                       7 000 Föräldrakooperativet Trollet 1 990 254 
  

Förskolan Loket 1 824 023 
  

Personalkooperativet Bojen 1 363 773 
  

Ekoleken 432 230 
  

Tingvallakyrkan 210 692 
  

Kyrkornas öppna förskola i Molkom 108 176 
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Vård och omsorgsnämnden 

Verksamhetsbidrag pensionärsföreningar 

SKPF avd 27 76 878 

SPF Klaran 12 683 

SPF Milan 6 505 

SPF Grava 9 533 

SPF Tingvalla 17 020 

SPF Väse Fågelvik 9 083 

SPF Solstad i KD 7 692 

SPF Fröding 18 371 

SKPF Avd 226 KD 7 774 

SeniorNet Karlstad 13 461 

PRO KD Samorg. 153 633 

Projektbidrag pensionärsföreningar 

SPF Klaran 6 000 

Verksamhetsbidrag handikappföreningar 

DHR Karlstad 66 700 

Hjärnkraft 34 800 

Astma- och allergiföreningen 
KD 28 550 

Hj o Lungsj KD o omn 58 870 

Reumatikerföreningen KD 60 170 

Anhörigföreningen 21 670 

Attention 32 200 

SRF KD (synskadades före-
ning) 53 500 

Afasiföreningen i KD 168 600 

FUB i KD etc 70 770 

Personskadeförbundet RTP i 
KD 21 650 

Hörselskadades förening 82 150 

NEURO- förbundet 83 649 

Parkinson i Karlstad 18 250 

HSO i Karlstad 185 700 

Diabetesföreningen i Karlstad 21 000 

Röda Korset 5 000 

Demensföreningen 5 000 

Projektbidrag handikappföreningar 

Parkinson Karlstad 10 000 

Hjärnkraft Karlstad 10 000 

Handikappföreningarna i Karl-
stad 

20 000 

Afasiföreningen i Karlstad 20 000 

Reumatikerföreningen Karlstad 15 000 

Anhörigföreningarna i Karlstad 10 000 

Parkinson Karlstad 7 000 
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Bolag 

 

 

 

*Gäller för säsongen 2018 – 2019 och fakturerades i oktober 2018. 

 
 

 

Karlstads Airport Karlstads Energi 

Mottagare Summa kr Mottagare Summa kr 

Färjestads BK* 200 438  FÄRJESTADS BOLLKLUBB 1 184 150  

Färjestads Travsällskap 93 896  FÄRJESTADS BOLLKLUBB 107 650  

Bryngfjorden Golf AB 42 500  Carlstad Crusaders AFC 85 355  

KARLSTAD GOLFKLUBB 37 678  FÄRJESTADS BOLLKLUBB 53 825  

IF Göta Karlstad 37 678  KARLSTAD INNEBANDYFÖR-
ENING 

53 825  

IF Göta Karlstad 31 218  POOL 2 TUSEN-IDROTT I 
SAMVERKAN 

35 000  

IF Göta Karlstad 30 912  KARLSTADS KOMMUN 25 000  

Golf & Culture Karlstad AB 20 000  Becare Orthopedic Thermal 
Care AB 

23 400  

SK Bore 20 000  KARLSTAD BK 15 000  

JH Golf AB 19 377  SNPF:s Utbildningsförlag 10 000  

Carlstad Crusaders AFC 15 000  Carlstad Crusaders AFC 6 997  

Nergården / Ryttare E.D 15 000  KARLSTAD INNEBANDYFÖR-
ENING 

6 175  

Svenska Ridsportförbundet 15 000  BKI Sunnanå 6 000  

Hertzöga BK 10 765  EDSVALLA IF 6 000  

Stadium Sweden AB 7 120  Värmlands Skidförbund 3 000  

Carlstad Crusaders AFC 6 000  OK TYR FRISKA KARLSTAD 5 460  

Stadium Sweden AB 6 000  KARLSTAD BK 8 460  

Skåre Handbollsklubb 4 000  EDSVALLA IF 2 100  

Carlstad United BK 1 998  Givewatts 5 000  

Karlstads Ridklubb 1 000    

Karlstads Bostads AB Karlstads El- och Stadsnät 

Allas trädgård förening 50 000 Putte i Parken 150 000 

Karlstads Stadshus AB Karlstads Parkerings AB 

Rally Sweden 2 180 600 Karlstads ridklubb 20 000 

Putte i Parken 1 000 000   

Stiftelsen Compare 625 000   

Stiftelsen wemlands Ope-
ran 

400 000   

If Göra Friidrott 300 000   

Färjestads travsällskap 80 738   
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Bilaga 3, Stickprov redovisning av de tio största utbetalningarna 
 

Nämnder 

Kultur- och fritidsnämnden (tkr)  

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Wermlands opera 13 779 tkr*  Ja för samtliga. 
 2 Värmlands museum 10 108 tkr* 

(tre) 

3 Karlstad lever 1 123 tkr* (två) 

4 Värmlandsteatern 1 702 tkr* (sex) 

5 Kinship center /Svenska ameri-
kanska rådet 

525 tkr (ett) 

6 ABF Karlstad 488,5 tkr* (två) 

7 Studiefrämjandet i Örebro och 
Värmlands län 

477,2 tkr* (fyra) 

8 Medborgarskolan 453,6 tkr* (två) 

9 Studieförbundet vuxenskolan 
Värmland 

396,5 tkr* (två) 

10 Karlstads ridklubb 300 tkr* (Ett) 

Totalt, 10 största utbetalningar 28 453,7 tkr  

Totalt samtliga utbetalningar 36 874,5 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 
2018 

40 662,5 tkr  

Kommunstyrelsen (tkr) 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Innovation Park 1 500 tkr Ja 

2 Centrum Karlstad 1 036 tkr Ja 

3 Leader närheten 1 004 tkr Ja 

4 Inipsum AB 1 000 tkr Ja 

5 Stockholm- Oslo 2.55 1 000 tkr Ja 

6 Brottsofferjouren 541 tkr Ja 

7 Paper Province 500 tkr Ingår i kommunstyrel-
sens budget med 
grund i avtal. 

8 Region Värmland EU-kontor 486 tkr Grundas i avtal 

9 Ung företagsamhet 400 tkr Ja 

10 IUC Stål & Verksamhet 350 tkr Ja 

Totalt, 10 största utbetalningar 7 817 tkr  

Totalt samtliga utbetalningar 31 198 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 
2018 

18 184,1 tkr  

* Markerade summor består av mer än en utbetalning/typ av bidrag. 
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Omvärldsnämnden (tkr)  

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 IF Göta (Friidrott-SM – Bankett 200 tkr  Ja för samtliga. 

2 Tempel Riddare Orden – Konvent 2019 125 tkr 

3 Centrum för tjänsteforskning/KAU – Konfe-
rens: Quis16 

90 tkr 

4 FLISA – Kongress Ambulanssjukvård 90 tkr 

5 Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar 
– FSUM konferens 

85 tkr 

6 IF Göta – Friidrott-SM – Årsmöte 75 tkr 

7 Sportfish Masters – Sportfisketävling 75 tkr 

8 Moderaterna – Sverigemöte 70 tkr 

9 LHU-nätverket – Konferens: Lärande för håll-
bar utveckling 

70 tkr 

10 Sveriges Skolkuratorers Förening – Skolku-
ratorsdagarna 

50 tkr 

Totalt 10 största utbetalningar 930 tkr  

Totalt samtliga utbetalningar 1 302,8 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 1 395 tkr  

Barn- och ungdomsnämnden (tkr) 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Förskolan Blåklinten 1 Utbetalningar 
grundas i avtal. 2 Föräldrakooperativet Ulvarna 2 

3 Cosmos Montessoriförskola 3 

4 Förskolan Linblomman 4 

5 Föräldrakooperativet Linnea 5 

6 Förskolan Tranan 6 

7 Allergiförskolan Rönnen 7 

8 Backa förskola 8 

9 Wåxnäs Leken 9 

10 Kyrkornas öppna förskola i Molkom 10 

Totalt 10 största utbetalningar 28 197 tkr 

Totalt samtliga utbetalningar 50 291 tkr  
 

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 57 253,8 tkr  

Arbetsmarknads- och socialnämnden (tkr) 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Tossen (IOP) 3 238 tkr Ja för samtliga. 
 2 IOGT-NTO Trossen (IOP) 3 111 tkr 

3 Alla kvinnors Hus (IOP) 1 752 tkr 

4 Bufff (IOP) 1 571 tkr 

5 Hela Människan Ria (IOP) 1 133 tkr 

6 Internationella Qvinnoföreningen (IOP) 719 tkr 

7 Föräldrastödet I Värmland (verksamhetsstöd) 345 tkr 

8 RSMH Kalstasola (verksamhetsstöd) 300 tkr 

9 Karlstads kyrkliga Stadsmission (verksam-
hetsstöd) 

300 tkr 

10 Sällskapet Länkarna (verksamhetsstöd) 200 tkr 

Totalt 10 största utbetalningar 12 669 tkr 

Totalt samtliga utbetalningar 13 381 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 13 118,5 tkr  
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Bolag  

Karlstads Bostad AB (tkr)  

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Allas trädgårdsförening 50 tkr Ja 

Total summa 50 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 125 tkr  

Karlstads El- och Stadsnät AB (tkr) 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1  Putte i Parken 150 tkr Ej beslut i styrel-
sen. Stödet härrör 
från centralt initiativ 
från ägaren Stads-
hus AB. 

Totalt summa 150 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 250 tkr  

Karlstads Parkerings AB 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Karlstads Ridklubb 20 tkr Samarbetsavtal 

Totalt summa 20 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 60,3 tkr  

 

 

 

 

 

 

Vård- och omsorgsnämnden (tkr) 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 HSO I Karlstad 186 tkr Ja för samtliga. 

2 Afasiföreningen i KD 169 tkr 

3 NEURO – förbundet 84 tkr 

4 Hörselskadades förening 82 tkr 

5 FUB I KD etc 71 tkr 

6 DHR Karlstad 67 tkr 

7 Reumatikersföreningen KD 61 tkr 

8 Hjärt- och lungsj KD o mn 59 tkr 

9 Synskadades förening KD 54 tkr 

10 Hjärnkraft 35 tkr 

Totalt 10 största utbetalningar 868 tkr 

Totalt samtliga  1 448,8 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 2018 1 432,4 tkr  
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Karlstad Energi AB (tkr)   

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Färjestads BK 1 345 tkr Samarbetsavtal. 

2 Carlstad Crusaders AFC 92 tkr Samarbetsavtal. 

3 Karlstad innebandyförening 60 tkr Samarbetsavtal. 

4 Pool 2 tusen- idrott i samverkan 35 tkr Saknas, beslut av tidigare renhållnings-
chef. 

5 Karlstads kommun (Baltic Sea 
Youth Games) 

25 tkr Via mejlsvar. 

6 Becare Orthopedic Thermal Care 
AB 

23 tkr Dokumenterat beslut i Sharepoint, där 
bolaget hanterar sponsringsförfråg-
ningar. 

7 Karlstad BK 15 tkr Dokumenterat beslut i Sharepoint. 

8 SNPF:s Utbildningsförslag/ 
Svenska Narkotikapolisförening 

10 tkr Dokumenterat beslut i Sharepoint. 

9 BKI Sunnanå 6 tkr Dokumenterat beslut i Sharepoint. 

10 Edsvalla IF 6 tkr Via mejlsvar. 

Totalt 10 största utbetalningar 1 617 tkr  

Totalt samtliga  1 621 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 
2018 

2 031,25 tkr  

Stadshus AB (tkr) 

 Mottagare Summa Beslut finns 

1 Rally Sweden 2 180,6 tkr Samarbetsavtal finns för alla. 

2 Putte i Parken 1 000 tkr 

3 Stiftelsen Compare 625 tkr 

4 Stiftelsen Wermlands Operan 400 tkr 

5 IF Göta  300 tkr 

6 Färjestads travsällskap 80,7 tkr 

Totalt samtliga 4 586,3 tkr   

Totalt belopp samtliga utbetalningar 
2018 

4 395,97 tkr  

Karlstad Airport AB (tkr) 

 Mottagare  Belopp Dokumenterat beslut 

1 Färjestads BK 150 tkr Samarbetsavtal 

2 IF Göta Karlstad 99,8 tkr Samarbetsavtal 

3 Bryngfjorden Golf AB 42,5 tkr Samarbetsavtal 

4 Karlstad golfklubb 37,7 tkr Samarbetsavtal 

5 Carlstad Crusaders AFC 21 tkr Samarbetsavtal 

6 Golf & Culture Karlstad AB 20 tkr Saknas 

7 Jenny Haglund Golf AB 19,4 tkr Saknas 

8 Nergården / Ryttare E. Danielsson 15 tkr Saknas 

9 Svenska Ridsportförbundet 15 tkr Saknas 

10 Hertzöga BK 10,8 tkr Saknas 

Totalt samtliga 431 tkr  

Totalt belopp samtliga utbetalningar 
2018 

604,6 tkr  
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Bilaga 4, Redovisad uppföljning från nämnder och bolag 
 

Nämnd Uppföljning/återrapportering av motprestation 

Kommunstyrelsen Ja. Ekonomisk uppföljning sker vid delårs- och årsbokslut. Mottagare 
av större summor får avsiktsförklaring, dvs. förväntade resultat och vill-
kor. För bidrag för landsbygdsutveckling betalas 75% av beviljat bidrag 
ut i förskott och resterande 25% betalas ut efter godkänd slutredovis-
ning.  

Omvärldsnämnd Ingen systematisk återredovisning eller kontroll sker. Ofta är represen-
tanter från kommunen med på det arrangemang/aktivitet som förening 
fått stöd för.  

Kultur- och fritids-
nämnd 

Då nämnden har många olika stöd sker en sammanfattning av redovi-
sade svar: 
 

Spontanidrott: Vid stöd där pengar betalas ut till en förening (mycket 
sällsynt) skrivs krav på återrapport med i beslutet. 
 

Spontankultur: Beviljat stöd till föreningar återrapporteras enligt reg-
lerna på särskild blankett. 
 

Grundstöd: Styrs genom villkor och kontrolleras genom (Verksam-
hetsberättelse, revisionsrapport, resultat- och balansräkning) samt ett 
skriftligt exempel på hur de arbetar förebyggande mot kränkning och 
diskriminering. 
 

Verksamhetsstöd: Kontroll/uppföljning sker i samband med ansökan 
och genom stickprov. 
 

Driftstöd: Det sker ingen skriftlig återrapportering av detta stöd. I krite-
rierna för stödet framgår att särskild prövning sker, att kostnader ska 
specificeras, att resultaträkning ska bifogas anmälan och att nämnden 
beslutar om stödet. 
 

Särskilt stöd, stöd till ridskolor, stöd till verksamhetsutveckling 
och stöd för folkhälsa: Följs upp genom återrapport på hur stödet an-
vänds samt ekonomiskt utfall innan ett visst datum.  
 

Utbildningsstöd: Utbildning sker i efterhand mot verifierad närvaro på 
utbildning. 
 

Lokalstöd: Ansökan om stöd baseras på fjolårets aktiviteter och kost-
nader för lokalen. 
 

Årligt stöd till kulturförening och stöd till hembygds- och bygde-
gårdsföreningar: Uppföljning och kontroll av föregående års verksam-
hetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning från fö-
regående år i ny årlig ansökan. 
 

Tillfälligt stöd och projektstöd för medverkan av kulturarbetare: 
Betalas ut med 75 procent i förskott och resterande 25 procent efter in-
kommen redovisning. 
 

Förlustgaranti: Förlustgarantin betalas ut efter att en ekonomisk redo-
visning skickats in till kultur- och fritidsförvaltningen. Detta ska ske sen-
ast en månad efter ”förlust-arrangemanget”. 
 

Studieförbund: Nämndens presidium studieförbunden årligen, för ge-
mensam utvärdering av verksamheten. 
 

Stöd till kultur i vården: Stödet utbetalas först efter att projektet ge-
nomförts och ekonomisk rapport och utvärdering skickats in till kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
 

Stöd till barn- och ungdomskulturprojekt: I beslut om stöd anges i 
beslutspunkterna att stödet ska återrapporteras. 
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Vård- och om-
sorgsnämnden 

Ja. Vid ansökan ska föreningar bifoga revisionsberättelse, verksam-
hetsplan och budget samt beskrivning av deras arbete för att motverka 
diskriminering. Rapport ska lämnas in gällande projektbidrag där pro-
jektets genomförande beskrivits.  

Arbetsmarknads- 
och socialnämn-
den 

Ja. Systematisk halvårsuppföljning vilket redovisas till nämnd. Förvalt-
ning har även utsedda kontaktpersoner med en kontinuerlig kontakt 
och en nära samverkan med föreningar.  

Barn- och ung-
domsnämnden 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsynsansvar av de fristående 
huvudmännen som bedriver barnomsorg i kommunen. I tillsynen 
granskas både hur verksamheten bedrivs och de ekonomiska delarna 
av föreningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag Uppföljning/återrapportering av motprestation 

Karlstads Airport 
AB 

Ja. Löpande uppföljning. Innehåll och utfall följs även upp i samband 
med eventuell förlängning av avtal.  

Karlstads Bostads 
AB 

Ekonomisk redovisning avseende vad pengar använts till samt hur pro-
jekt fortlöper 

Karlstads El- och 
Stadsnät AB 

Varierande. Projekt/initativ har ej sponsrats med grund i sponsringspo-
licyn.   

Karlstads Energi 
AB 

Åker ut på plats samt får bilder för att kontrollera exponering på bland 
annat matchställ och skyltar. 

Karlstads Parke-
rings AB 

Dokumentation av exponering, t.ex. tryck i programblad, matchställ etc.  

Karlstads Stads-
hus AB 

Budgeterar och följer upp sponsring per mottagare. Motprestationer 
och andra krav regleras i respektive avtal. 
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Bilaga 5. Utbetalningar och mottagare år 2019 till och med september kultur- 
och fritidsnämnden 

Namn på representanter för föreningen, presenteras inte utan anges med ”Represen-

tant”. 

Kultur- och fritidsnämden Summan kan inne-
hålla flera olika stöd 

ABF KARLSTAD 488 484,00 

ABF VÄRMLAND 30 000,00 

AFGANSKA KULTUR FÖRENING I KARLSTAD 21 826,00 

ALSTERDALENS HEMBYGDSFÖRENING 8 500,00 

ALSTERS FOLKDANSLAG 3 000,00 

ALSTERS SOCKENS HEMBYGDSFÖRENING 15 000,00 

Representant 50 000,00 

Representant 4 000,00 

BK ORION 16 972,00 

BK VÅLBERG 13 114,00 

BLOMBACKA TENNISKLUBB 6 000,00 

BOXNINGSKLUBBEN 1925/BK VARGEN 4 178,00 

Representant 5 000,00 

BRYNGFJORDENS GOLFKLUBB 1 088,00 

BUJINKAN SOLSTADEN DOJO 2 840,00 

BYALAGET ÄLVAN 5 000,00 

BYGDEFÖRENINGEN KRÄVIKROTEN 6 000,00 

CABARY 20 000,00 

CAPOEIRA KARLSTAD 932,00 

CARLSTAD CRUSADERS 58 498,00 

CARLSTAD FC 1 350,00 

CARLSTAD JAZZ 100 000,00 

CARLSTAD UNITED BK 3 908,00 

CARLSTAD UNITED UNGDOM FF 41 664,00 

CARLSTAD-GILLET 20 000,00 

CARLSTADS BORDTENNISKLUBB 29 294,00 

CLAVINOVA 7 000,00 

CLUB 30 IBK 1 900,00 

CMB 7 000,00 

DANSKLUBBEN ROCKSULAN 10 987,00 

DUO DANZEROS 97 000,00 

EDSVALLA FOLKETS HUS 15 000,00 

EDSVALLA IF 35 006,00 

Representant 35 000,00 

EQUMENIA KARLSTAD 2 944,00 

EQUMENIA SKÅREKYRKAN 52 372,00 

Representant 3 000,00 

EM TAPPER DANS & TEATER 50 000,00 

FAGERÅSENS BYGDEGÅRDSFÖRENING 15 000,00 
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FILMSTUDION MOWIE 18 000,00 

FOLKTEATERN JÄRNET 15 000,00 

FOLKUNIVERSITETET 241 716,00 

FOTBOLLSKLUBBEN KARLSTAD 124 584,00 

FREDRIKA BREMER FÖRBUNDET 2 000,00 

FRILUFTSFRÄMJANDET KARLSTAD LOKALAVD 2 434,00 

FRISKIS OCH SVETTIS KARLSTAD/HAMMARÖ 3 000,00 

FUB KARLSTAD, MED OMNEJD 2 012,00 

FÄRJESTAD BOLLKLUBB, FBK 107 532,00 

FÄRJESTAD RIDKLUBB 41 208,00 

FÄRJESTADS TRAVSÄLLSKAP 122,00 

FÖRENINGEN FLATVIKSGÅRDEN 45 000,00 

FÖRENINGEN KARLSTAD PARKOUR 5 584,00 

FÖRENINGEN NORDEN 5 800,00 

FÖRENINGEN SOLFAMILJEN 25 000,00 

FÖRENINGEN VÄRMLANDSLITTERATUR 2 000,00 

FÖRENINGEN VÄRMLÄNDSK KULTUR 1 000,00 

FÖRENINGSARKIVET I VÄRMLAND 392 000,00 

GF KARLSTADSGYMNASTERNA 13 742,00 

GRAVA FOLKDANSLAG 15 000,00 

GRAVA HEMBYGDSFÖRENING 23 250,00 

GRAVA HEMBYGDSFÖRENING C/O ELISABETH 
BJÖRKMAN 

23 250,00 

GRAVA NSF SCOUTKÅR 136,00 

GRAVA SKIDKLUBB 104 950,00 

GRIM , KARLSTUN 5 000,00 

GUNDEGA BALETT SKOLA 32 466,00 

GUSTAF FRÖDING-SÄLLSKAPET 10 000,00 

HEMBYGDSGILLET I KARLSTAD 11 586,00 

HERTZÖGA BOLLKLUBB 130 380,00 

HULTSBERG/BJÖRKÅS IBF 36 412,00 

I2 IF KARLSTAD 998,00 

IDROTTSKLUBBEN CARLSTAD 54 326,00 

IF BOLTIC 6 814,00 

IF FRISKIS & SVETTIS KARLSTAD 22 696,00 

IF GÖTA FRIIDROTT 10 000,00 

IF GÖTA KARLSTAD 75 930,00 

IF HELLTON KARLSTAD 40 494,00 

IF KRAV MAGA ACADEMY - KARLSTAD 2 478,00 

IF NYEDSHOV 14 518,00 

IFK HEDEN 45 712,00 

Representant 40 000,00 

JIUJITSUKLUBBEN HONTAI 508,00 

KARLSTAD 4H 56 854,00 

KARLSTAD AIKIDOKLUBB 1 178,00 

KARLSTAD BADMINTON 4 470,00 
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KARLSTAD BADMINTON CAFÉ 10 000,00 

KARLSTAD BANDY 7 110,00 

KARLSTAD BRIDGEKLUBB 5 000,00 

KARLSTAD DANSFÖRENING 128 076,00 

KARLSTAD GOLFKLUBB 53 554,00 

KARLSTAD IBF 26 450,00 

KARLSTAD IBF BREDD 6 660,00 

KARLSTAD IBF UNGDOM 84 396,00 

KARLSTAD JUDOKLUBB 26 938,00 

KARLSTAD KAMPSPORTFÖRENING 1 376,00 

KARLSTAD KARATEFÖRENING 18 016,00 

KARLSTAD KORPFÖRENING 32 741,50 

KARLSTAD LEVER 1 123 000,00 

KARLSTAD MUAY THAI IF 11 682,00 

KARLSTAD ROLLER DERBY - SUN CITY ROLLERS 56,00 

KARLSTAD SHOTOKAN KARATE 3 098,00 

KARLSTAD SPELKULTURFÖRENING C/O DANIEL 
VINTER 

10 000,00 

KARLSTAD SUNS BASKET 29 336,00 

KARLSTAD VOLLEYBOLLKLUBB 13 786,00 

KARLSTADMUSIKEN 10 000,00 

KARLSTADMUSIKEN C/O Representant 5 000,00 

KARLSTADS ATLETKLUBB 268,00 

KARLSTADS BOKCAFÉ 20 000,00 

KARLSTADS BOLLKLUBB 100 552,00 

KARLSTADS BÅGSKYTTEKLUBB 47 950,00 

KARLSTADS FN-FÖRENING 3 000,00 

KARLSTADS GYMNASTIKFÖRENING 89 560,00 

KARLSTADS HEMBYGDSFÖRENING 18 000,00 

KARLSTADS HUMANISTISKA FÖRENING 5 000,00 

KARLSTADS KAMMARKÖR 7 000,00 

KARLSTADS KAPPSEGLINGSFÖRENING 15 504,00 

KARLSTADS KARATE FÖRENING 14 500,00 

KARLSTADS NYA FOTOKLUBB 5 000,00 

KARLSTADS ORKESTERFÖRENING 202 000,00 

KARLSTADS PADDLARKLUBB 15 562,00 

KARLSTADS RIDKLUBB 392 968,00 

KARLSTADS RIKSTEATERFÖRENING 300 000,00 

KARLSTADS RUGBYKLUBB 1 350,00 

KARLSTADS SCOUTKÅR 2 480,00 

KARLSTADS SIMSÄLLSKAP 66 494,00 

KARLSTADS SJÖSCOUTKÅR 8 934,00 

KARLSTADS SKATEBOARDKLUBB 7 428,00 

KARLSTADS SLALOMKLUBB 7 304,00 

KARLSTADS TENNISKLUBB 34 206,00 

KARLSTADS UNIVERSITETS IDROTTSFÖRENING 1 916,00 
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KARLSTAD-ULVSBY SKYTTEFÖRENING 7 232,00 

KINSHIP CENTER / SVENSK AMERIKANSKA RÅDET 525 000,00 

KONST I KARLSTAD 110 000,00 

KONSTFRÄMJANDET I VÄRMLAND 52 500,00 

KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD 50 000,00 

KORPIDROTTSFÖRENINGEN KRONOPARKEN 11 174,00 

KRIGSFLYGFÄLT 16 BRATTFORSHEDEN 15 000,00 

KRIK KARLSTAD 1 632,00 

KRUT KONSTFÖRENINGEN I ULVSBYTRAKTEN 1 000,00 

KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET 4 658,00 

KUNGL. VÄRMLANDS REG. SF 1 438,00 

KUNSKAPSTEATERN 10 000,00 

LO-ORKESTERN 4 000,00 

LÄNSHEMSLÖJDFÖRENINGEN 5 000,00 

MEDBORGARSKOLAN 453 648,00 

MOLKOMS GYMNASTIKFÖRENING 734,00 

MOLKOMS KULTURFÖRENING C/O Representant 5 000,00 

MOLKOMS SK 40 000,00 

MOSSERUDS GF 312,00 

MUSIKFÖRENINGEN RADIUM 4 000,00 

Representant 5 000,00 

NBV VÄRMLAND 261 522,00 

NBV VÄST 160 761,00 

NBV-TEATERN 11 000,00 

NOR IK HOCKEY 103 746,00 

NORDSTRÖM , ISAK 30 000,00 

NORIK - FOTBOLL 882,00 

NORRSTRANDS IF 75 076,00 

NORS HEMBYGDSFÖRENING 17 200,00 

NSF SCOUTKÅR SOLGLIMTEN 7 918,00 

NYEDS HEMBYGDSFÖRENING 15 000,00 

NYEDS SKYTTEGILLE 366,00 

ORIENTERINGSKLUBBEN TYR 383 897,00 

Representant 5 000,00 

QBIK 50 862,00 

RUDSKOGENS RYTTARFÖRENING 6 682,00 

RÅTORPS IK 80 994,00 

RÅUMS FRITIDSFÖRENING 8 500,00 

SAMURANG FIGHT CENTER IF 10 080,00 

SANNE BYGDEGÅRDSFÖRENING 15 000,00 

SEGERSTADS HEMBYGDSFÖRENING 268 500,00 

SENSUS 122 544,00 

SHORINJI KEMPO KARLSTAD SHIBU 4 628,00 

SILKESTA ROTES SAMLINGSLOKALFÖRENING 35 000,00 

SKATTKÄRR IF, FOTBOLL 19 048,00 

SKATTKÄRR SOK 65 436,00 
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SKATTKÄRRS INNEBANDYKLUBB 25 876,00 

SKATTKÄRRS TENNISKLUBB 12 000,00 

SKIDKLUBBEN NOR 30 000,00 

Representant 5 000,00 

SKÅRE BIG BAND 4 000,00 

SKÅRE HANDBOLLSKLUBB 65 324,00 

SOLSTADEN BASKETFÖRENING C/O Representant 10 000,00 

SOLSTADENS RYTTARFÖRENING 3 354,00 

SOLSTASKÄRET LK  C/O Representant 10 000,00 

SOMALISKA FÖRENINGEN 226,00 

SOMMARRO IF 1 652,00 

SOMMARRO TENNISKLUBB 14 988,00 

SPORTKLUBBEN ÖRNEN 40 000,00 

SQUAREDANSKLUBBEN SKOGSSTJÄRNAN C/ BIR-
GITTA LOVNÉR 

1 500,00 

STOCKFALLETS ALLAKTIVITETSFÖRENING 178,00 

STUDEIFÖRBUNDET BILDA 165 514,00 

STUDEIFÖRBUNDET VUXENSKOLAN VÄRMLAND 396 492,00 

STUDIEFRÄMJANDET  ÖREBRO - VÄRMLANDS 10 000,00 

STUDIEFRÄMJANDET I ÖREBRO OCH VÄRM-
LANDS LÄN 

477 196,00 

STUDIEFRÄMJANDET VÄRMLAND/BERGSLAGEN 20 000,00 

SÖRMONS RIDKLUBB 217 904,00 

SÖT LIKÖR 7 000,00 

TEATER DOS 10 000,00 

TEATER DOS C/O Representant 60 000,00 

TEKNIK- OCH FASTIGHET  LEV 20 000,00 

Representant 3 000,00 

TINGVALLA TONER 2 000,00 

TINGVALLAKYRKANS MUSIKKÅR 20 000,00 

ULVSBY FOLKDANSLAG 8 500,00 

ULVSBY IDROTTSFÖRENING 2 234,00 

WERMLAND OPERA 13 779 000,00 

VISKLUBBEN HALLEN 30 000,00 

VISKLUBBEN HALLEN C/O Representant 20 000,00 

VOICETTE 7 000,00 

VOICETTE   C/O Representant 4 000,00 

VÄRMLANDS ARKEOLOGISKA SÄLLSKAP 1 000,00 

VÄRMLANDS FILMFÖRBUND 11 000,00 

VÄRMLANDS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP 5 000,00 

VÄRMLANDS KONSTFÖRENING 4 000,00 

VÄRMLANDS MUSEUM 10 108 000,00 

VÄRMLANDS SJÖFARTSGILLE 4 000,00 

VÄRMLANDSTEATERN 1 702 140,00 

VÄSE BÄCKELIDS BYGDEGÅRDSFÖRENING 15 000,00 

VÄSE GYMNASTIKFÖRENING 168,00 
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VÄSE HEMBYGDSFÖRENING 60 000,00 

WÄSE RYTTARFÖRENING 688,00 

VÄSE SKIDKLUBB 10 000,00 

VÄSE-ÖLME SKYTTEFÖRENING 10 504,00 

VÄSTERSTRANDS ALLMÄNNA IDROTTSKLUBB 4 498,00 

VÄSTERSTRANDS SCOUTKÅR 2 328,00 

ÅNGBÅTSSÄLLSKAPET POLSTJÄRNAN 15 000,00 

ÄLVENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING 25 000,00 

ÄLVENÄS BÅGSKYTTEKLUBB 764,00 

ÄLVSBACKA HEMBYGDSFÖRENING 15 000,00 

ÖLMHULTS INTRESSEFÖRENING 15 000,00 

ÖLMHULTS INTRESSEFÖRENING C/O Representant 26 000,00 

ÖSTRA FÅGELVIKS HEMBYGDSFÖRENING 8 500,00 
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