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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat kultur- och 
utvecklingsnämnden i syfte att bedöma om nämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av kommunens hantering av bidrag till föreningar.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden vid granskningstillfället kan utöka sin styrning 
för hur bidragsfördelningen ska bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. Vår be-
dömning är att nämnden även bör stärka sin kontroll och uppföljning av utbetalning av bidrag 
till föreningar.  
 
Vår bedömning bygger på bland annat följande iakttagelser:  

 Bidragsverksamheten styrs utifrån fullmäktiges beslutade inriktningsmål och bidrags-
bestämmelser. Kultur- och utvecklingsnämnden har inte beslutat om några mål avse-
ende bidragsverksamheten.  

 Inom två inriktningsmål har nämnden, efter samråd med andra nämnder, beslutat om 
informationsmått/nyckeltal som följs upp två gånger på år.  

 Föreningskonsulenten och kultursekreteraren har delegation att godkänna bidragsbe-
rättigade föreningar, samt besluta om utbetalning till föreningar.  

 I bidragsbestämmelserna anges nämndens prioriteringslista avseende de föreningar 
som är bidragsberättigade.  

 I november 2018 beslutade kultur- och utvecklingsnämnden att ge verksamheten i upp-
drag att revidera och tydliggöra befintliga bidragsbestämmelser. Den nuvarande vers-
ionen innehåller bl.a. inte samtliga bidragsformer som går att söka.  

 Vid en bidragsansökan genomförs en första övergripande bedömning av föreningskon-
sulenten eller kultursekreteraren. Bedömningen avser att fastställa att ansökan uppfyll-
ler beslutad kravspecifikation avseende det enskilda bidraget samt att anmälan inkom-
mit med bifogat underlag som efterfrågats.  

 I samband med stickprovskontrollen har granskarna iakttagit exempel på när underlag 
saknas och där bidrag (ex. utbildningsbidrag) inte betalats ut. 

 Nämnden har inte beslutat att granska bidragsgivning i samband med intern kontroll 
2018.  

 De intervjuade uppger att nämnden följer upp beslutade informationsmått/nyckeltal två 
gånger per år. Utifrån granskning av protokoll har vi inte sett att nämnden har följt upp 
de beslutade informationsmåtten/nyckeltalen under 2018.  

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att:  

 utforma mål och/eller program för kommunens ambitioner avseende förenings- och 
kulturlivet,  

 säkerställa en ändamålsenlig uppföljning avseende bidragsgivning med hänvisning till 
beslutade informationsmått/nyckeltal, samt  

 tillse att risker kopplade till bidragsgivning till föreningar hanteras inom ramen för intern 
kontroll.  
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2. Inledning  

2.1. Bakgrund  
Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar för Laholms kommuns kulturverksamheter som 
bland annat innefattar kulturstöd till kommunens föreningar. Vidare ansvarar nämnden för 
kommunens fritidsverksamhet med uppdrag att fördela bidrag till föreningar och organisat-
ioner. I nämndens verksamhetsplan 2018 framgår det att kultur- och fritidsverksamhetens upp-
drag är att genom nära samarbete med kommunens verksamma föreningar stimulera och un-
derlätta det arbete som dessa bedriver.  
 
Eftersom beslut om bidrag nästan helt uteslutande grundar sig på de handlingar och uppgifter 
som föreningarna själva skickar in samt att omfattningen på bidraget i vissa fall styrs av den 
statistik som föreningarna rapporterar avseende antal deltagare, så finns det en risk att bidrag 
beviljas på felaktiga uppgifter. Utifrån dessa risker är det relevant att granska styrning, uppfölj-
ning och intern kontroll avseende hanteringen av bidrag till föreningar.  
 
Med bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning har hanteringen av bidrag till 
föreningar identifierats som ett väsentligt område att granska vidare.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  
Granskningens syfte är att bedöma om kultur- och utvecklingsnämnden säkerställer en ända-
målsenlig styrning och uppföljning av kommunens hantering av bidrag till föreningar.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
  

 Finns dokumenterade mål för bidragsverksamheten?  
 Är ansvarsfördelningen tydlig gällande verksamhetens bidragsgivning?  
 Finns ändamålsenliga rutiner och riktlinjer för bidragsgivning för samtliga bidragsfor-

mer?  
 Säkerställer nämnden en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av föreningsbidra-

gen?  

2.3. Genomförande och avgränsning  
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1) samt en 
stickprovskontroll. I samband med granskningen har samtliga intervjuade beretts tillfälle att 
sakkontrollera rapporten. Detta för att säkerställa att granskningen bygger på korrekta iaktta-
gelser och fakta.  
 
Granskningen avser kultur- och utvecklingsnämnden. Granskningen avser bidrag till ideella 
föreningar. Genomfört stickprov har avgränsats till barn- och ungdomsföreningar samt funkt-
ionshindrade och avser därmed inte bidrag till kulturarrangemang.  

2.4. Revisionskriterier  
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller 
interna regelverk och riktlinjer. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:  
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2.4.1. Kommunallagen 6 kap § 7 och 2 kap § 2  
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 verksamheten. 
Vidare ska de se till att arbetet med intern kontroll är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ska enligt gällande lagstiftning även verka för 
att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster.  
 

2.4.2. Kommunfullmäktiges vision och mål  
 
Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2012, § 39, om 
kommunens vision:  

”I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här 
förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. År 
2025 ska det bo 25 000 invånare i kommunen.”  

Kommunfullmäktiges vision är enligt nämndens 
verksamhetsplan grunden för de mål som fastställs. Utifrån 
visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål. Den 

23 juni 2015, § 100, beslutade fullmäktige om 12 inriktningsmål som arbetats fram utifrån 
visionen och som gäller för perioden 2016- 2018. Nedan framgår de inriktningsmål som kan 
kopplas till bidrag till föreningar:  

 

 Barn och unga  
o Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp 

i och leva i. Vi ska ge förutsättningar för en sund livsstil, en varierande och 
stimulerande fritid samt ett rikt föreningsliv.  

 

 Hållbar tillväxt  
o I Laholm ska kulturen och fritiden vara en drivkraft för tillväxt, demokrati och 

samhällsutveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, vara 
delaktiga och ta ansvar för kommunens utveckling.  

o Laholm ska vara en välkomnande kommun som aktivt arbetar med integration.  
 

 Trygg välfärd  
o Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger invå-

narna goda förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet.  
 

Inriktningsmålen konkretiseras i resultatmål. Efter dialog mellan nämnderna och kommunsty-
relsen antas resultatmålen av nämnderna. Resultatmålen syftar till att bidra till en högre 
måluppfyllelse.  
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2.4.3. Kultur- och utvecklingsnämndens reglemente, senast rev. KF 2017-06-27, § 96  
Fullmäktige har i kultur- och utvecklingsnämndens reglemente fastställt att det är nämndens 
ansvar att fördela bidrag till institutioner, föreningar, organisationer och enskilda, för ändamål 
inom nämndens verksamhetsområde och inom ramen för fastställda normer.  
 

2.4.4. Laholms kommuns bestämmelser om bidrag till ideella föreningar, KF 2017-09-
26, § 122  

Den kommunala bidragsgivningen till kommunens föreningsliv har till syfte att, utifrån tilldelade 
resurser, skapa bästa möjliga förutsättning för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud. Stö-
det till kommunens föreningar ska stimulera kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet 
samt bidra till kommunens attraktivitet som en bra plats att bo och leva i.  
 
Enligt bidragsbestämmelserna vill kommunen med olika stödformer, i första hand, gynna före-
ningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för funktionshindrade.  
 
Kommunalt stöd kan lämnas till föreningar med verksamhet i kommunen. Verksamheten ska 
huvudsakligen tillgodose ett allmännyttigt ändamål med inriktning på kultur och fritid. Före-
ningen ska präglas av öppenhet och får inte vägra någon inträde som medlem. Föreningar 
som får bidrag ska bedriva en verksamhet med syfte att utveckla demokratiska arbetsformer 
som leder till engagemang, delaktighet och samverkan. Verksamheten ska dessutom främja 
jämställdhet, mångfald och tolerans, samt därigenom ge kommuninvånare möjlighet till ett fritt 
val av aktiviteter utifrån intresse och värderingar. En förutsättning för kommunalt stöd är också 
att föreningen aktivt medverkar till att följa tillämpliga delar i de föreskrifter och riktlinjer, som 
gäller för kommunal verksamhet, i första hand kommunens värdegrund och folkhälsopolicy, i 
vilken kommunens alkohol- och drogpolicy ingår.  
 
Nedan redogörs den kravspecifikation som avser barn- och ungdomsföreningar samt före-
ningar för funktionshindrade.  
 

- Bidrag lämnas endast till sådan förening som antagit stadgar och ingett ett exemplar 
till kultur- och utvecklingsnämnden.  

- Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro eller postgiro.  
- Föreningen ska lämna de upplysningar som kultur- och utvecklingsnämnden kräver för 

fullständig registrering i kommunens föreningsregister.  
- Bidragsberättigad förening ska årligen, senast två månader efter föreningens årsmöte, 

till kultur- och utvecklingsnämnden, lämna in verksamhetsberättelse, resultat- och ba-
lansräkning samt revisionsberättelse.  

- Ansökan som inte kommit till kultur- och utvecklingsnämnden inom föreskriven tid kan 
komma att avslås eller avvisas.  

- En förening som sökt eller tagit emot bidrag är skyldig att lämna de redovisningshand-
lingar och andra uppgifter som nämnden bestämmer.  

- Kultur- och utvecklingsnämnden får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut om 
det kan antas att bidraget beviljats på grund av oriktiga uppgifter,  

o det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter,  
o det har inte använts för det ändamål det beviljats för eller,  
o om mottagaren inte lämnar redovisningshandlingar.  
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3. Iakttagelser  

3.1. Styrning och organisation  

3.1.1. Målstyrning  
Enligt de intervjuade styr kultur- och utvecklingsnämnden bidragsverksamheten utifrån de av 
kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål och beslutade bidragsbestämmelser. Nämnden 
har inte beslutat om några resultatmål 2018 som avser bidragsverksamheten.  
 
Inom inriktningsmålet ”Hållbar tillväxt” har nämnden, efter samråd med kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Laholmshem 
AB, beslutat om ett gemensamt resultatmål 1. Med hänvisning till resultatmålet har nämnden 
beslutat om följande informationsmått/nyckeltal:  
 

1. Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar (kr/invånare)  
2. Aktivitetsbidrag, flickor (kr)  
3. Aktivitetsbidrag, pojkar (kr)  

 
Inom inriktningsmålet ”Trygg välfärd” har nämnden, efter samråd med kommunstyrelsen, be-
slutat om ett gemensamt resultatmål. Nämnden har inom resultatmålet beslutat om följande 
informationsmått/nyckeltal:  
 

1. Andel invånare, 16–84 år, med bra självskattat hälsotillstånd i kommunen, kvinnor (%)  
2. Andel invånare, 16–84 år, med bra självskattat hälsotillstånd i kommunen, män (%)  

 
Uppföljning av informationsmåtten/nyckeltalen genomförs enligt de intervjuade två gånger per 
år, vid delårsbokslut och årsredovisning.  
 
I enlighet med kommunens målstyrning ska nämnderna ta fram egna resultatmål som sedan 
ska mynna ut i en verksamhetsplan. Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 
2018 fastställdes av nämnden i mars 2018. I verksamhetsplanen lyfts de aktiviteter av enhets- 
och verksamhetsövergripande karaktär som ska bidrag till att uppfylla inriktnings- och resultat-
målen, gemensamma uppdrag och projekt. I verksamhetsplanen framgår aktiviteter som är 
kopplade till föreningslivet men däremot framgår det inga specifika mål eller aktiviteter som 
avser bidragsgivning till föreningar.  
 
Nämnden har en budgetram för bidrag till föreningar på omkring 3,6 mnkr. Enligt uppgift är det 
densamma som för 2017. I april 2018 (KUN § 79) beslutade nämnden, med hänsyn till utfallet 
2017 och förändrade bidragsbelopp i inkomna ansökningar för 2018, att öka budgetramen med 
500 tkr. Syftet var även att finansiera det nya föreningsbidraget inkluderingsbidraget.  

3.1.2. Roll- och ansvarsfördelning  
Enligt reglementet är det kultur- och utvecklingsnämnden som ansvarar för utbetalning av bi-
drag till föreningar i kommunen. Nämnden har beslutat att ge föreningskonsulenten delegation 
att besluta om bidrag till föreningar enligt fastställda normer. Nämnden har även beslutat att 
ge kultursekreteraren delegation att beslut om bidrag till kulturarrangemang i enlighet med 
fastställda normer.  
                                                
1 Gemensamma resultatmålet inom ”Hållbar tillväxt” – Det är fler som trivs och fler som vill leva och bo i Laholm.  
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Nämnden fastställer budgetramen för föreningsbidragen och utifrån den internbudgeten har 
föreningskonsulenten samt kultursekreteraren delegation att utbetala bidrag till föreningar och 
kulturarrangemang. Föreningskonsulenten har inom ramen för sin delegation rätt att betala ut 
max 10 000 tkr till föreningar som ansöker om ”övrigt bidrag”. Föreningar som ansöker om ett 
högre belopp än det som föreningskonsulenten har delegation för, tas upp i nämnden. Det är 
då således nämnden som fattar beslut om utbetalning avseende ”övrigt bidrag” när det övers-
tiger 10 000 tkr.  
 
I samband med sakkontrollen framkom det att nämnden har fattat beslut om en ny delegat-
ionsordning vid sammanträdet den 19 december 2018. Nämnden gav i uppdrag till verksam-
heten i september 2018 att göra en översyn av delegationsordningen. I den nya delegations-
ordningen är det enbart chefer som anges som delegater. Det innebär således att det inte 
längre är föreningskonsulenten och kultursekreteraren som fattar beslut i sådana ärenden.  

3.1.3. Organisationen av bidragsverksamheten  
I bidragsbestämmelserna anges nämndens prioriteringslista avseende de föreningar som är 
bidragsberättigade. Enligt bestämmelserna kan bidrag utbetalas till (rangordnat):  
 

1. Barn- och ungdomsföreningar  
2. Föreningar för funktionshindrade  
3. Annan förening  
4. Föreningar som efter prövning av nämnden bedöms driva verksamhet som är särskilt 

angelägen  
 
Föreningar, som godkänts som bidragsberättigade, ska ha en stadigvarande verksamhet och 
årligen genomföra minst 10 sammankomster och/eller aktiviteter. Med sammankomst/aktivitet 
avses en av föreningen anordnad aktivitet om minst 60 minuter, i vilken deltar minst tre med-
lemmar 2 utöver ledare. För detaljerad beskrivning av vad kommunens krav på de olika före-
ningarna se bilaga 2.  
 
En bidragsberättigad förening kan enligt bestämmelserna ansöka om följande bidrag:  
 

 Aktivitetsbidrag  
 Bidrag till ledare (per aktivitet)  
 Bidrag till kulturarrangemang  
 Lokalbidrag  
 Utbildningsbidrag  
 Övrigt bidrag  
 Startbidrag  

 
Ansökningar avseende aktivitetsbidrag, lokalbidrag, bidrag till ledare, utbildningsbidrag samt 
övrigt bidrag kan lämnas till nämndens verksamhet två gånger per år, den 25 februari3 och 
den 25 augusti4.  
 

                                                
2 Med medlem avses person som är upptagen i föreningens medlemsregister, erlagt beslutad medlemsavgift, re-
gelbundet deltar i föreningens verksamhet samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med föreningens stadgar.  
3 Ansökan avser perioden juli-december  
4 Ansökan avser perioden januari-juli.  
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Enligt de intervjuade omfattar inte nuvarande bidragsbestämmelser samtliga bidrag som har 
utbetalats. I november 2018 (KUN, § 185) beslutade nämnden att ge verksamheten i uppdrag 
att revidera befintliga bidragsbestämmelser. Det nya förslaget ska enligt nämndens beslut re-
presentera ett helhetsgrepp på stöd och bidrag till civilsamhället från alla nämndens verksam-
heter, omfatta alla föreningstyper/föreningsverksamheter och möjliggöra stöd till icke fören-
ingsorienterade initiativ. I den reviderade versionen ska även det nya föreningsstödet5, inklu-
deringsbidraget, inkluderas. På kommunens hemsida finns riktlinjer och villkor för inkluderings-
bidraget som nämnden enligt uppgift tidigare ska ha fastställt.  
 
Vid en bidragsansökan genomförs en första övergripande bedömning av föreningskonsulenten 
eller kultursekreteraren. Bedömningen avser att fastställa att ansökan uppfyller beslutade krav-
specifikation avseende det enskilda bidraget samt att anmälan inkommit med bifogat underlag 
som efterfrågats, som till exempel stadgar, ekonomisk uppföljning, revisionsberättelse etc. en-
ligt de intervjuade sammanställs därefter en prioriteringslista som lämnas som förslag till beslut 
till nämnden. Enligt de intervjuade genomförs detta utifrån nämndens önskemål.  
 
De föreningar som inte bifogat efterfrågat underlag får avslag på sin ansökan. Föreningen får 
enligt de intervjuade alltid en chans att inkomma med underlaget efter att en påminnelse ar 
skickats till den. 

3.2. Stickprov  
I samband med granskningen har granskarna genomfört ett stickprov av de bidrag som kultur- 
och utvecklingsnämnden betalat ut till föreningar under 2018. Omkring var femte ansökan har 
granskats i syfte att kontrollera att beslutad kravspecifikation avseende respektive bidrag är 
uppfyllt, samt att eventuella underlag bifogats. Ansökningar som granskats har lämnats in före 
perioden juli- december 2017, samt januari- juni 2018. Detaljer om kravspecifikation för utbe-
talning av bidrag se bilaga 3.  

3.2.1. Aktivitetsbidrag  
Övergripande beskrivning  
Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars verksamhet för barn och ungdomar samt 
verksamhet för funktionshindrade. Bidraget lämnas till föreningar med verksamhet för ålders-
gruppen 4-25 år. För föreningar som bedriver verksamhet för funktionshindrade finns ingen 
övre åldersgräns. Ansökan om aktivitetsbidrag kan inlämnas vid två tillfällen per år, senaste 
den 25 februari respektive 25 augusti.  
 

Stickprov Inlämnad i tid Åldersgrupp angiven Antal sammankomster angivna 

1 √ √ √ 
2 √ √ √ 
3 √ √ √ 
4 √ √ √ 
5 √ √ √ 
6 √ √ √ 
7 √ √ √ 
8 √ √ √ 
9 √ √ √ 

10 √ √ √ 

                                                
5 KUN 2018-03-28, § 53  
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11 √ √ √ 
12 √ √ √ 
13 √ √ √ 
14 √ √ √ 
15 √ √ √ 

 

Kommentar  

Totalt har 65 ansökningar inkommit under granskningsperioden. Granskning har gjorts av 15 
ansökningar. Vi noterar att det i tre av stickproven varken framgår organisationsnummer eller 
föreningsnummer. Detta är dock inte reglerat av bidragsbestämmelserna. I övrigt har grans-
karna inte några kommentarer kring stickprovet.  

3.2.2. Lokalbidrag  
Övergripande beskrivning  
Bidraget är avsett att till viss del täcka föreningars kostnader för egna eller förhyrda lokaler och 
anläggningar, som används för deras målinriktade verksamhet.  
 
Kommunens lokaler som till exempel gymnastik- och idrottshallar, samlings- och fritidslokaler 
samt övriga lokaler och anläggningar inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde 
upplåts med subventionerad hyra till bidragsberättigade föreningar enligt särskilda bestämmel-
ser om hyror och avgifter i fritidsanläggningar.  
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda senast den 25 februari det år som ansökan avser. I an-
sökan ska föreningen redovisa bidragsgrundande kostnader och eventuella intäkter för loka-
len/anläggningens nyttjande.  
 

Stickprov Inlämnad i tid Bifogad faktura Ev. kommentarer 
1 √ √ Ansökan och bifogad faktura  
2 √  Endast ansökan  
3 √  Endast ansökan  
4 √  Endast ansökan  
5 √  Endast ansökan  
6 √  Endast ansökan  
7 √ √ Ansökan och bifogad faktura  

8 √ √ Ansökan, bifogad faktura samt specificerad 
kostnad och intäkt 

9 √ √ Ansökan, bifogad faktura samt specificerad 
kostnad och intäkt  

10 √ √ Ansökan, bifogad faktura, samt specificerad 
kostnad och intäkt  

11 √ √ Ansökan, bifogad faktura, samt specificerad 
kostnad och intäkt  

12 √ √ Ansökan, bifogad faktura, samt specificerad 
kostnad och intäkt  

13 √  Ansökan, ingen faktura däremot har man 
specificerat kostnader i ansökningsblankett 

14 √ √ Ansökan och bifogad faktura  
15 √ √ Ansökan och bifogad faktura  

 

Kommentar  

Totalt inkom 74 ansökningar under granskad tidsperiod. Stickprovet avser 15 ansökningar. Det 
framgår inte i någon granskade ansökningar om bidraget avser egna eller förhyrda lokaler. 
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Resultatet visade att sex föreningar enbart skickat in ansökan, medan nio föreningar skickat 
med både ansökan och faktura. Detta är dock inte reglerat av bidragsbestämmelserna att fak-
tura ska bifogas. I sju av ansökningarna redovisas summan som betalats ut till respektive för-
ening. I resterande åtta ansökningar framgick detta inte. 

3.2.3. Utbildningsbidrag  
Övergripande beskrivning  
Bidraget avser att stimulera föreningar till fortlöpande utbildning av ledare och rekrytering av 
nya ledare i syfte att trygga ledarförsörjningen och utveckla föreningens verksamhet. Bidrag 
lämnas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för funktions-
hindrade. Berättigad till utbildningsbidrag är deltagare som är lägst 13 år. Bidrag lämnas för 
kursavgift, inte för resekostnader eller förlorad arbetsförtjänst. ansökan kan lämnas in vid två 
tillfällen, 25 augusti eller 25 februari. Till ansökan ska bifogas kursprogram och kursintyg.  
 

Stick-
prov 

Inläm-
nad i tid 

Bifogad fak-
tura för utbild-
ning 

Redovisnings-
blankett 

Inbjudan till 
utbildning 

Kurspro-
gram 

Ev. kom-
mentar 

1 √ √ √ √ √  
2 √ √ √ √ √  
3 √ √ √ √ √  
4 √ √ √ √ √  

5 √ √ √ √  

Ej utbetalat bi-
drag pga. av-

saknad av 
kursprogram 
och redovis-

ning av födel-
seår på kurs-
deltagarna. 

 
Kommentar  
Totalt lämnades 27 ansökningar in under granskad tidsperiod. Stickprovskontrollen avser fem 
ansökningar. Fyra av fem stickprov har lämnats in i tid, bifogats faktura, redovisningsblankett, 
inbjudan till utbildning samt kursprogram. I ett stickprov saknas kursprogram. I underlaget 
framgår att verksamheten efterfrågat födelseår på kursdeltagarna. Vidare framgår att för-
eningskonsulenten inte betalat ut något bidrag på grund av avsaknad av underlag/information.  

3.2.4. Övrigt bidrag  
Övergripande beskrivning  
Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kultur- och utvecklingsnämn-
den bedömer som angelägna och ej innefattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till 
utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och underhålls-
kostnader. Det kan även avse mindre reparationer eller inköp av materiella ting, som till exem-
pel belysning. Bidrag lämnas ej till föreningars löpande verksamhet. Ansökan om övrigt bidrag 
kan inlämnas vid två tillfällen per år, 25 februari respektive 25 augusti. 
 

Stickprov Inlämnad i tid Avser utvecklings- och 
försöksverksamhet 

Avser evenemang, 
öppet för allmänheten 

1 √ √  

2 √  √ 
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Kommentar  
Nämnden har under granskningsperioden erhållit totalt 13 ansökningar avseende övrigt bidrag. 
Av dessa fick nio ansökningar avslag. Enligt de intervjuade levde de inte upp till de krav som 
ställs för beviljat bidrag. Av de fyra återstående ansökningarna genomfördes två stickprov.  
 
Granskarna har inte några övriga kommentarer utifrån fastställda bidragsbestämmelser och 
resultatet i stickprovskontrollen.  

3.2.5. Inkluderingsbidrag  
Övergripande beskrivning  
Bidragets syfte är enligt uppgift att stödja föreningar att genomföra inkluderande insatser för 
grupper av människor som riskerar att hamna eller redan befinner sig i utanförskap. Målsätt-
ningen är en ökad mångfald i föreningarnas ordinarie verksamhet. Bidraget ska användas för 
inkluderingsfrämjande insatser för att motverka utanförskap.  
 

Stickprov Projektbeskrivning Kostnadsberäkning Finansieringsplan 

1 √ √ √ 
2 √ √ √ 

 
Kommentar  
Granskarna kontrollerade två ansökningar som inkommit. Både föreningarna har skickat in 
projektbeskrivning, kostnadsberäkning samt en finansieringsplan. Resultatet av stickprovet 
påvisade inte några avvikelser.  

3.3. Kontroll och uppföljning till nämnden  
Nämnden har inte beslutat om några granskningsområden inom ramen för intern kontroll 2018, 
vad avser bidrag till föreningar.  
 
Kultur- och utvecklingsverksamheten kan, enligt de intervjuade, genomföra spontana besök 
vid träningstillfällen för att exempelvis kontrollera antalet deltagare. Vidare framgår av inter-
vjuer att verksamheten kan kontrollera att bidraget har använts till det ansökan avsåg. Detta 
genomförs främst vid utbetalning av övrigt bidrag som finansierar materiella ting. Enligt de 
intervjuade har sådana kontroller inte genomförts under 2018.  
 
Enligt de intervjuade rapporterar verksamheten två gånger per år aktuell statistik, i form av 
informationsmått/nyckeltal, till nämnden avseende föredelning av bidrag, antalet bidragsberät-
tigade föreningar samt antal deltagande tillfällen. Utifrån granskning av protokoll framgår det 
att nämnden följer upp verksamheten i samband med dessa två tillfällena.  
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4. Sammanfattande bedömning  

4.1. Revisionsfrågor  
 

Revisionsfrågor Svar 
Finns dokumenterade mål för bi-
dragsverksamheten?  

Nej, det finns inga mål men det finns fastställda bi-
dragsbestämmelser som är fastställda av kom-
munfullmäktige.  

Nämnden har inte fastställt egna mål för bidrags-
verksamheten. Nämnden följer ett antal informat-
ionsmått/nyckeltal inom ramen för två av fullmäkti-
ges inriktningsmål.  

Är ansvarsfördelning tydlig gällande 
verksamhetens bidragsgivning?  

Ja, enligt delegationsordningen är det tydligt vilken 
funktion som ska fatta beslut om bidragsfördel-
ningen.  

Finns ändamålsenliga rutiner och 
riktlinjer för bidragsgivning för samt-
liga bidragsformer?  

Delvis, det finns bidragsbestämmelser men dessa 
bör revideras så att samtliga bidragsformer omfat-
tas.  

I samband med granskningen framgår att nämn-
den beslutat att ge verksamheten i uppdrag att re-
videra befintliga bidragsbestämmelser. Detta ska 
enligt beslutet vara färdigställt senast augusti 
2019.  

Säkerställer nämnden en ändamåls-
enlig kontroll och uppföljning av före-
ningsbidragen?  

Nej. Nämnden genomför ingen intern kontroll som 
avser föreningsbidrag. Nämnden följer enbart upp 
verksamheten i samband med budgetuppfölj-
ningen.  

 

4.2. Bedömning  
Vår sammanfattande bedömning är att nämnden kan utöka sin styrning för hur bidragsfördel-
ningen ska bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden saknar även egna 
mål för kommunens förenings- och kulturliv, vilket minskar nämndens möjligheter att ytterligare 
styra verksamheten. Eftersom nämnden enbart har fattat beslut om informationsmått/nyckeltal 
finner vi det angeläget att nämnden stärker sin interna kontroll samt uppföljning av dessa. 
Vidare finner vi det vara positivt att nämnden beslutat om att ge verksamheten i uppdrag att 
revidera befintliga bidragsbestämmelser.  
 
Nämnden bör stärka sin uppföljning av utbetalning av bidrag till föreningar. Vår bedömning 
grundar sig på att nämnden saknar riskanalyser av bidragsgivning inom intern kontroll samt 
avsaknad av regelbunden uppföljning av beslutade informationsmått/nyckeltal som är kopp-
lade till bidragsgivningen. Det är enligt vår bedömning positivt att vi i samband med stickprov-
skontrollen identifierat ansökningar där utbetalning av bidrag stoppats på grund av avsaknad 
av underlag.  
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4.3. Rekommendationer  
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kultur- och utvecklingsnämnden att:  
 

 utforma mål och/eller program för kommunens ambitioner avseende förenings- och 
kulturlivet,  

 säkerställa en ändamålsenlig uppföljning avseende bidragsgivning med hänvisning till 
beslutade informationsmått/nyckeltal, samt  

 tillse att risker kopplade till bidragsgivning till föreningar hanteras inom ramen för intern 
kontroll.  

 

 

 

 

Laholm den 26 februari 2019  

 
Josefin Johansson                                           Anna Hammarsten  
EY           EY   
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Bilaga 1: Källförteckning 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Verksamhetschef  

 Enhetschef kultur & turism  

 Enhetschef Fritid  

 Föreningskonsulent  

 Kultursekreterare  

 

Medverkat vid intervjuerna: 
 Tommy Jacobson, förtroendevald revisor  

 
 
Dokument: 
 
 Laholms kommuns författningssamling, bestämmelser om bidrag till ideella föreningar  

 Kommunplan med budget för 2018 samt ekonomisk plan för 2019–2020  

 Kultur- och utvecklingsnämndens reglemente, KF 2017-06-27, § 96 

 Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning, KUN 2017-12-20, § 179 

 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar, KF 2017-09-26, § 122 

 Verksamhetsplan 2018, kultur- och utvecklingsnämnden 

 Intern budget, kultur- och utvecklingsnämnden 2018 

 Bidragsansökningar 2018 

 Protokoll 2017–2018 
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Bilaga 2: Kravspecifikation, bidragsberättigade föreningar  
 
Barn- och ungdomsförening  

- Minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år  
- Ansluten till ungdomsorganisation med statsbidrag (SFS 2011:65) eller till specialid-

rottsförbund tillhörande Sveriges Riksidrottsförbund (SFS 1999:1177).  
 
Förening för funktionshindrade  

- Minst 15 medlemmar  
- Ansluten till riksorganisation  

 
Annan förening 

- Minst 15 medlemmar  
- Ansluten till riksorganisation  
- Uppfyller angivna krav och efter särskild prövning av kultur- och utvecklingsnämnden i 

samråd med berörd facknämnd godkänner utbetalning av bidrag.  
 
Förening  

- Som ej helt uppfyller angivna krav i bestämmelserna, med som efter kultur- och ut-
vecklingsnämndens prövning, i samråd med berörd facknämnd, bedöms bedriva verk-
samhet som är särskilt angelägen.  
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Bilaga 3: Kravspecifikation, bidrag  
 
Aktivitetsbidrag  
Bidrag lämnas till föreningar med verksamhet för åldersgruppen 4–25 år. För föreningar som 
bedriver verksamhet för funktionshindrade finns ingen övre åldersgräns. Bidrag lämnas med 
ett belopp per redovisad bidragsberättigad deltagare vid en av föreningen anordnad samman-
komst. För åldersgruppen 13–20 år och för funktionshindrade lämnas högre bidrag än för ål-
dersgruppen 4–12 år och 21–25 år.  
 
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 4–25 år, som aktivt deltar i före-
ningens verksamhet. Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller fyra år och till och 
med det år deltagaren fyller 25 år.  
 
Ledare i åldrarna 13–25 år är också bidragsberättigade. För deltagare och ledare inom verk-
samhet för funktionshindrade finns ingen övre åldersgräns.  
 
Aktivitetsbidrag betalas inte ut till aktiviteter som är av karaktären fester, firande av högtider, 
religiös verksamhet och bönestunder, publika arrangemang, nöjeskonsumtion och studiecirk-
lar.  
 
Startbidrag  
Till nystartad förening kan nämnden efter särskild prövning bevilja startbidrag. Bidragets stor-
lek beror på angelägenhetsgrad och disponibla medel. Ansökningar om bidrag till större kost-
nadskrävande investeringar prövas i samband med nämndens budgetbehandling.  
 
Ansökan om bidrag ska lämnas in snarast efter föreningens bildande.  
 
Bidrag till kulturarrangemang  
Bidraget avser att stödja föreningar som anordnar kulturella arrangemang. Arrangemangen 
ska vara öppna för allmänheten och sträva efter konstnärlig kvalitet.  
 
Bidraget lämnas i form av ett faktiskt bidrag till del av kostnaden eller i form av förlusttäck-
ningsgaranti. Beslut om bidrag eller förlusttäckningsgaranti fattas utifrån redovisad kostnads-
kalkyl. Strävan bör enligt bestämmelserna vara att arrangemanget ska bära sina egna kostna-
der utan kommunalt stöd. Om kultur- och utvecklingsnämnden bidrar ekonomiskt till ett kul-
turarrangemang ska det i annons, på affisch eller på annat sätt framgå att nämnden stödjer 
arrangemanget.  
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda senast sex (6) veckor före arrangemanget. Bidrag läm-
nas aldrig i efterhand. I de fall förlusttäckningsgaranti beviljats utbetalas denna när en ekono-
misk sammanställning inlämnats, dock senast tre (3) månader efter arrangemanget.  
 
Lokalbidrag  
Bidraget avser att till viss del täcka föreningars kostnader för egna eller förhyrda lokaler och 
anläggningar, som används för deras verksamhet.  
 
Kommunens lokaler som till exempel gymnastik- och idrottshallar, samlings- och fritidslokaler 
samt övriga lokaler och anläggningar inom kultur- och utvecklingsnämndens ansvarsområde 
upplåts med subventionerad hyra till bidragsberättigade föreningar enligt särskilda bestämmel-
ser om hyror och avgifter i fritidsanläggningar.  
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Till årsförhyrd eller annan stadigvarande förhyrning av lokal eller anläggning lämnas bidrag 
med högst 50 % av hyreskostnaden inklusive värme, dock maximalt ett prisbasbelopp. Bi-
dragsgrundande hyreskostnad ska avse innevarande år. Föreningens hyresintäkter och/eller 
andra intäkter för lokalens nyttjande ska redovisas vid ansökningstillfället.  
 
Till föreningsägd lokal och anläggning lämnas bidrag med högst 50 % av faktiska driftkostna-
der, dock maximalt två prisbasbelopp. Bestämmelserna är även tillämplig för kommunala lo-
kaler och anläggningar där förening har drift- och skötselansvar enligt särskilt nyttjanderätts-
avtal.  
 
Bidragsgrundande kostnader och hyresintäkter ska avse föreningens senaste avslutade verk-
samhetsår före det år ansökan avser.  
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda senast den 25 februari det år ansökan avser. I ansökan 
ska föreningen redovisa bidragsgrundande kostnader och eventuella intäkter för lokalen/an-
läggningens nyttjande.  
 
Utbildningsbidrag  
Bidraget syftar till att stimulera föreningen till fortlöpande utbildning av ledare och rekrytering 
av nya ledare i syfte att trygga ledarförsörjningen och utveckla föreningens verksamhet.  
 
Bidrag lämnas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för 
funktionshindrade, som årligen redovisar minst 20 sammankomster. Berättigad till utbildnings-
bidrag är deltagare som är lägst 13 år.  
 
Godkänd utbildning för bidrag är centrala, regionala och lokala kurser, som anordnas av före-
ningens risk- eller distriktsorganisation. Bidrag lämnas för kursavgift, inte för resekostnader 
eller förlorad arbetsförtjänst. Ansökan kan lämnas in vid två tillfällen, 25 augusti eller 25 febru-
ari. Till ansökan ska bifogas kursprogram och kursintyg.  
 
Övrigt bidrag  
Bidraget avser att stödja speciella verksamheter eller objekt som kultur- och utvecklingsnämn-
den bedömer som angelägna och ej innefattas av övriga bidragsformer. Bidrag kan lämnas till 
utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang, större reparations- och underhålls-
kostnader. Bidrag lämnas inte till föreningens löpande verksamhet.  
 
Bidrag kan lämnas till speciell verksamhet för funktionshindrade och/eller annan verksamhet 
som nämnden finns särskild anledning att stödja. Ansökan om övrigt bidrag kan inlämnas vid 
två tillfällen per år, 25 februari respektive 25 augusti.  
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