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§ 41 Dnr 2019-000075  

 

Granskning av hanteringen av föreningsbidrag 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten 

uppdraget att hantera synpunkterna och rekommendationerna 

från EY:s revision inom arbetet med att ta fram nya bidragsbe-

stämmelser samt: 

- Kultur- och utvecklingsnämnden ska utöka sin styrning genom 

att ta fram egna mål för kommunens förenings- och kulturliv så 

att föreningsbidragen ska kunna uppnå kommunfullmäktiges in-

riktningsmål, vilket kommer att göras i kommande arbete med 

nämndsplan 2020.  

- Kultur- och utvecklingsnämnden ska stärka interna kontrollen 

kring nyckeltal.  

- Kultur- och utvecklingsnämnden ska göra riskanalysen av bi-

dragsgivningen inom ramen för intern kontroll.  

 

2. Kultur- och utvecklingsnämnden uppmärksammar revisionen om 

felskrivningen på s. 7 i revisionsrapporten där det vid två tillfällen 

står 10 000 tkr vid utbetalning av övrigt bidrag, vilket inte stäm-

mer då summan är 10 tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisionerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska 

kultur- och utvecklingsnämndens i syfte att bedöma om nämnden sä-

kerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kommunens 

hantering av bidrag till föreningar.  

 

Deras sammanfattande bedömning är att nämnden vid gransknings-

tillfället kan utöka sin styrning för hur bidragsfördelningen ska bidra 

till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen är 

att nämnden även bör stärka sin kontroll och uppföljning av utbetal-

ning av bidrag till föreningar.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kultur- och utveckl-

ingsnämnden att:  

- utforma mål och/eller program för kommunens ambitioner avse-

ende förenings- och kulturlivet,  

- säkerställa en ändamålsenlig uppföljning avseende bidragsgivning 

med hänvisning till beslutade informationsmått/nyckeltal, samt  

 

  Forts 
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Forts 

 

- tillse att risker kopplade till bidragsgivning till föreningar hanteras 

inom ramen för intern kontroll.  

 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrap-

porten senast den 3 juni 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utvecklingsnämndens beredningsutskott den 20 mars 

2019 § 33 

Svar på rapporten från kultur- och utvecklingsverksamheten den 28 

februari 2019 

Missiv och revisionsrapport 2018 Granskning av hanteringen av bi-

drag till föreningar  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  

      

 

 




