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Granskning av hanteringen av föreningsbidrag 
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. Dnr 2019-000075 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY 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.  

 

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 

bidragsformer?  
 Säkerställer nämnden en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av 

föreningsbidragen?  
 

Enligt de intervjuer EY genomförde 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. 

Olika kommentarer kring bidragen från EY 
Aktivitetsbidragen 
I tre av stickproven framgår varken organisationsnummer eller föreningsnummer, ej reglerat i 

bestämmelserna 

Lokalbidragen 
Fem av ansökningarna saknar bifogad faktura, ej reglerat i bestämmelserna 

Inget av stickprovet angav om det var egna eller förhyrda lokaler 

Åtta ansökningar framgick inte summan som betalats ut till respektive förening 

Utbildningsbidrag 
Inga kommentarer 
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Övrigt bidrag 
Inga kommentarer 

Inkluderingsbidrag 
Inga kommentarer 

Bedömning 
Nämnden kan utöka sin styrning för att bidragen ska kunna uppnå kommunfullmäktiges 

inriktningsmål. 

Nämnden saknar egna mål för kommunens förenings- och kulturliv 

Nämnden stärker interna kontrollen kring nyckeltalen 

Bra att vi ska revidera våra bidragsbestämmelser 

Vi saknar riskanalyser av bidragsgivning 

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.  

 

 

Verksamhetens svar 
Handlingsplan 
Verksamheten kommer att hantera alla ovanstående synpunkter och rekommendationer från EYs 

revision inom vårt arbete med att ta fram nya bidragsbestämmelser. Detta arbete redovisas inför 

nämnden i september 2019.  

 

Patrik Karlsson 

Avdelningschef kultur och fritid 

 




