
 Granskningsrapport 2016 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 Februari 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ystads kommun 
Granskning av hanteringen av bidrag till 
föreningar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning ......................................................................................................... 2 

2. Inledning ..................................................................................................................... 3 

2.1. Bakgrund ................................................................................................................. 3 
2.2. Syfte och revisionsfrågor ......................................................................................... 3 
2.1. Tillvägagångssätt och avgränsning ......................................................................... 3 
2.2. Revisionskriterier ..................................................................................................... 4 

3. Granskningsresultat .................................................................................................. 5 

3.1. Ansvarsfördelning ................................................................................................... 5 
3.2. Rutiner och regelverk .............................................................................................. 8 
3.3. Stickprov ................................................................................................................10 
3.4. Konsekvenser vid regelbrott eller ej uppfyllda villkor...............................................13 
3.1. Målstyrning .............................................................................................................13 
3.2. Återapportering ......................................................................................................14 

4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer ...........................................15 

 
 
Bilaga 1: Källförteckning 
 



 
 
 

2 

1. Sammanfattning 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat barn- och 
utbildningsnämndens, kulturnämndens och socialnämndens uppföljning och interna kontroll 
avseende hanteringen av bidrag till föreningar.  Vår sammanfattande bedömning är att 
nämndernas hantering av föreningsbidrag brister. Vi ser att det finns utvecklingspotential 
gällande den nämndövergripande samordningen och behov av översyn gällande 
bidragsregler, uppföljning och kontroller.   

 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Ansvar för beviljande av föreningsbidrag finns fastställt i barn- och 
utbildningsnämndens och kulturnämndens reglemente. Dock ej i socialnämndens 
reglemente. 

 Även kommunstyrelsen och andra nämnder och bolag betalar ut olika former av bidrag 
till föreningar. 

 De tre granskade nämnderna har antagit bestämmelser för beviljande av bidrag. 
 Barn- och utbildningsnämndens bestämmelser innehåller sex undantag från de 

fastställda reglerna.  
 Kulturnämnden och socialnämnden har inga undantag i sina bestämmelser. Dock 

saknar bestämmelserna tydliga kriterier för beviljande av bidrag. 
 Stickproven visar att det händer att bidrag beviljas även om alla handlingar som ska 

lämnas in inte är inlämnade.  
 Om föreningarna inte följer bidragsbestämmelserna kan i vissa fall, om budgeten så 

tillåter, bidrag betalas ut ändå.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att 

 kommunstyrelsen genomför en översyn av nämndernas och bolagens hantering av 
det sammanlagda stödet till föreningar. 

 barn- och utbildningsnämnden tydliggör hur undantagen ska bedömas och vem 
som har ansvar för att ta beslut om undantag. 

 kulturnämnden och socialnämnden tydliggör utifrån vilka kriterier bidragen beviljas. 
 barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör en översyn 

över bidragsreglerna och säkerställer att reglerna och kontrollerna har ett syfte. 
 barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden säkerställer att 

de regler som finns kontrolleras och följs.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ansvara för det 
kommunala bidragsstödet till föreningar, organisationer och enskilda enligt de av nämnden 
fastställda normerna. Kulturnämnden fördelar bidrag till kulturföreningar och organisationer. 
Även socialnämnden beviljar föreningsbidrag.  

 

Eftersom beslut om bidrag1 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 antalet deltagare finns det en 
risk att bidrag beviljas på felaktiga uppgifter. Utifrån denna risk har revisorerna i Ystads 
kommun beslutat att granska barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och 
kulturnämndens styrning, uppföljning och interna kontroll avseende hanteringen av bidrag till 
föreningar.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma ansvariga nämnders styrning, uppföljning 
och interna kontroll avseende hanteringen av bidrag till föreningar.   

 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det en tydlig ansvarsfördelning avseende bidragsbeviljande? 
 Finns ett tydligt regelverk samt ändamålsenliga rutiner för bidragsgivning för samtliga 

bidragsformer?  
 Finns ett tydligt regelverk för vad som händer när föreningarna inte uppfyller 

bidragsvillkoren alternativt bryter mot uppsatta krav?  
 Har nämnderna formulerat mål för beviljande av bidrag till föreningar?  
 Vilken återrapportering får nämnderna?  
 Betalas det ut bidrag från andra nämnder och bolag än de granskade nämnderna? 

 

2.1. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen baseras på genomgång och bedömning av relevant dokumentation samt 

intervjuer med ansvariga tjänstemän. Sexton stickprov har granskats utifrån kommunens 

egna regler om vilka handlingar som ska lämnas in för att föreningen ska få bidrag. 

Stickproven är fördelade på de tre granskade nämnderna i relation till bidragsbudget.  Under 

granskningen visade det sig att andra nämnder och bolag än de granskade utbetalar någon 

form av finansiell ersättning till föreningar. Vi har valt att redovisa detta i granskningen men 

har inte genomfört någon djupare analys. 

 

                                                
1 Utbetalningar till föreningar kan beskrivas i olika termer. Vi använder termen bidrag genomgående. 
Termen omfattar utbetalningar som har till syfte att stödja föreningar.  
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2.2. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller 
interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd 
teoribildning. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 

2.2.1. 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 och 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. 

I andra kapitlet 2 § står fastställt att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

2.2.2. Ansvariga nämnders reglementen  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente (antaget av KF 2014-11-20 § 141) 
fastställer att nämnden ansvarar för att inom ramen för beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag – även investerings- och anläggningsanknutna – till föreningar, 
organisationer och enskilda enligt av nämnden fastställda normer.  
 
Enligt kulturnämndens reglemente (antaget av KF 2015-04-16 § 63) ansvarar nämnden 
för att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till 
föreningar, organisationer och enskilda enligt av nämnden fastställda normer.  
 
Socialnämndens reglemente (antaget KF 2013-11-21 § 180) reglerar inte något gällande att 
nämnden skulle ha ansvar för att betala ut föreningsbidrag. 
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3. Granskningsresultat 

 

3.1. Ansvarsfördelning 

3.1.1. Iakttagelser 

Ystads kommuns hantering av föreningsbidrag är enligt uppgifter vid intervjuer fördelade på 
tre nämnder: barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden. Dock finns 
det inget fastställt i socialnämndens reglemente som ger nämnden rätt att betala ut 
föreningsbidrag. Som en del av granskningen efterfrågade vi vilka utbetalningar som 
kommunkoncernen gjort till föreningar. Vi fick fram uppgifterna genom att titta på alla poster 
som för respektive nämnd och bolag var konterade på kontot för utbetalningar till föreningar. 
Enligt kommunens redovisning har följande utbetalningar gjorts under 2015-2016 (oktober): 
 
Tabell 1 Ystad kommuns bidragsutbetalningar och sponsring (visar totalt konterat på konto för 
utbetalningar till föreningar) 

 
Från Summa (2015-

2016) 
Beskrivning 

Kommunstyrelsen   4 900 000 Se nedan under kommunstyrelsen för 
beskrivning. 

Socialnämnden      800 000 Bidrag se vidare i granskning. 

Samhällsbyggnadsnämnden      200 000 Driftsbidrag till räddningsvärn (förening) á 
50 000/år 

Barn- och utbildningsnämnden 13 400 000 Bidrag se vidare i granskning. 

Kulturnämnden   2 700 000 Bidrag se vidare i granskning. 

Ystadbostäder AB      120 800 Sponsring till sex föreningar på mellan 500 
kronor och 100 000 kronor. 

Ystad Hamn Logistik AB        61 700 Sponsring, jubileumsgåva samt 
medlemskap i cityföreningen. 

Ystad Industrifastigheter AB        63 304 Sponsring till två föreningar 

 

Kommunstyrelsen betalar enligt vår granskning ut bidrag till föreningar. En del av de 
summor som är konterade på kommunstyrelsens konto för bidrag handlar dock om 
kostnader för till exempel regionala projekt och avgifter till kommunförbundet. Den stora 
delen är dock till föreningar verksamma i Ystads kommun.  Vi har genom att utesluta de 
poster som sannolikt inte är bidrag fått fram att utbetalningar har gjorts i form av: 
 

 Sponsorbidrag som krävt motprestation i form av marknadsexponering 
 Föreningsbidrag till paraplyorganisation 
 Reklamavtal 
 Årligt stöd baserat på avtal 

 
Vår granskning visar att det finns fem avtalsbaserade utbetalningar. Två av avtalen är 
sponsoravtal och innebär att Ystads kommun till dessa två föreningar betalar 100 000 kronor 
var. För de sammanlagt 200 000 kronorna får kommunen bland annat säsongskort till 
föreningarnas matcher, sponsorträffar med middagar, signerade matchtröjor, resa med en 
övernattning, tio Jul på Högestad-inträden, reklam och möjlighet till en företagsaktivitet.  
 



 
 
 

6 

Två av avtalen gäller finansiellt bidrag och upplåtelse av lokal till räddningsvärn (föreningar). 
Bidragen består av 50 000 kronor per år under 2015 och 2016. Det är en liknande förening 
som får bidrag av samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Det femte avtalet är ett avtal mellan Ystads kommun, Tomelilla kommun, Simrishamns 
kommun och Försvarsutbildarna Ystad och Civilförsvarsförbundet Sydkusten. Avtalet 
omfattar förebyggande, förberedande samt aktuella insatser, före, under och efter svår 
påfrestning, kris och extraordinär händelse som krig. 
 
Vi kan konstatera att flera av de som får bidrag av kommunstyrelsen även får bidrag av 
nedanstående granskade nämnder. Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente inte något 
specifikt ansvar för fördelning av föreningsbidrag. Däremot finns det fastställt i 
delegationsordningen att kommundirektören med rätt att vidaredelegera har rätt att fatta 
beslut gällande bidrag inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.  
 
Barn- och utbildningsnämnden svarar för bidrag till ideella föreningar och studieförbund. 
Föreningar som får bidrag från annan kommunal instans kan inte få bidrag från nämnden. 
Det fastställs inte någonstans vilken sorts ideell förening som kan få bidrag eller vilken sorts 
verksamhet, förutom att det (med undantag) ska vara barn- och ungdomsverksamhet. 
Därmed har vi i reglerna inte kunnat hitta någon gränsdragning mot övriga nämnders 
föreningsbidrag.  
 
De ideella föreningarna kan ansöka om anläggningsbidrag, särskilt anläggningsbidrag, 
lokalbidrag, lokalt aktivitetsstöd, förhöjt lokalt aktivitetsstöd, investeringsbidrag, startbidrag 
och särskilt bidrag. Föreningens verksamhet ska vara särskilt inriktad på åldersgruppen 4-20 
år. Utöver det kan handikapp- och pensionärsföreningar ansöka om bidrag. I tabellen nedan 
är grundbidrag det bidrag som går till pensionärs- och handikappföreningar. De får dessutom 
del av lokalbidraget och lokalt aktivitetsstöd. 
 

Tabell 2 Barn- och utbildningsnämndens 
budget för bidrag 2016Bidrag 

Summa 

Anläggningsbidrag (inkl. särskilt 
anläggningsbidrag)                     
 

3 000 000 

Lokalt aktivitetsstöd                 1 800 000  
 

Lokalbidrag                                    
                         

  305 000  

Grundbidrag  
 

  155 000  

Investeringsbidrag    505 000  
 

Särskilt bidrag  
 

  180 000 

Studieförbundsbidrag               
 

1 375 000  

 
Gällande delegation så har det i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
fastställts att beslut om bidrag inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är 
delegerat till utbildningschef 1-2, fritidschef och chef för administration och bemanning. I 
kolumnen för anmärkningar står det att detta gäller till exempel bidrag till byalagen, 
föreningar, fonder etc. Vidare har fritidskonsulenten fått delegation gällande bidrag till 
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investeringar upp till 125 000 kronor, igångsättningstillstånd i samband med sökt 
investeringsbidrag, särskilda bidrag2 samt övriga bidrag enligt av nämnden fastställda 
normer.  
 
 

Kulturnämnden svarar för att fördela kulturstöd till föreningar. Föreningarna kan söka 
kulturstöd för årliga verksamhetsstöd, arrangemangs- och projektbidrag.  
 
 
Tabell 3 Kulturnämndens utbetalda bidrag för 2016  

 
Bidrag Summa 

Verksamhetsstöd 
 

1 007 000 

Lokalt aktivitetsstöd (arrangemang och 
projekt)            

   140 000 
 

 
Kulturnämnden har, enligt reglerna om kulturstöd, delegerat beviljande av arrangemangs- 
och projektbidrag till kulturchef och kulturutvecklare. Kulturchef får ta beslut till och med ett 
basbelopp och kulturutvecklaren ett halvt basbelopp.   
 
Socialnämnden svarar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer som är aktiva 
inom verksamhetsområdet social omsorg och som bedriver en verksamhet som står i 
överensstämmelse med den lagstiftning som gäller för verksamheten. Föreningen får inte 
vara bidragsberättigad hos någon annan förvaltning.  
 
 

Bidrag Summa 

Bris, Barnens rätt 
 

  26 825 

Tillgänglighetsråd 
 

  25 000 

Ystads Pensionärsråd 
 

  25 000 

Brottsofferjour 
 

218 000 

Sällskapet Länkarna 
 

  40 000 

Föräldraföreningen Mot Narkotika 
 

  50 000 

Tabell 4 Socialnämndens utbetalda bidrag för 2016 
 
Socialnämnden har inte delegerat beslut gällande bidrag. Nämnden tar beslut om 
bidragsutbetalning en gång per år. 
 
Nämnderna/förvaltningarna har inget samarbete sinsemellan gällande föreningsbidrag. De 
informerar inte heller varandra om vilka föreningar som fått utbetalt bidrag.  

                                                
2 Delegationen på särskilt bidrag gäller för upp till 0.25 basbelopp, över 0.25 basbelopp är det 
nämndens beslut. 
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3.1.2. Bedömning 

En tydlig ansvarsfördelning kan enligt vår bedömning bidra till att säkerställa en 
ändamålsenlig styrning av bidrag till föreningar. Vi bedömer att det tydligt framgår av barn- 
och utbildningsnämndens och kulturnämndens respektive reglemente att de fått ansvar för 
utbetalning av bidrag inom nämndens verksamhetsområde. I socialnämndens reglemente 
framgår dock inte att nämnden får betala ut bidrag till föreningar. 
 
Vi bedömer det som en brist att nämndernas regler gällande bidrag inte har tydliggjort vad 
som karakteriserar en förening som är bidragsberättigad inom deras verksamhetsområden. 
Det innebär att en förening som har flera olika verksamheter måste bestämma vilken nämnd 
de ska söka bidrag från. Behovet av ett förtydligande blir större med bakgrund i att barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden beslutat att en förening endast kan få bidrag från en 
nämnd. Nuvarande regelsystem öppnar upp för godtycklig bedömning som låser 
föreningarna till att söka bidrag från en nämnd. Vår granskning visar stora brister i kontroll 
och följsamhet gällande barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens regler att en 
förening endast kan få bidrag från en nämnd.  
 
Vi finner också viss otydlighet i att det används olika begrepp gällande vilka sorters 
föreningar som kan få bidrag. Vi bedömer att det är av vikt att samma begrepp används 
genomgående i regler, riktlinjer, delegationsordningar och reglementen. Begreppet förening 
är mindre specifikt och kan omfatta fler föreningar än begreppet ideell förening.  
 
Att ansvaret för kommunens utbetalning av bidrag till föreningar är uppdelat på flera 
nämnder, ställer enligt vår bedömning höga krav på tydliga reglementen och rutinmässig 
samverkan mellan nämnderna. Vi bedömer att avsaknaden av samordning och helhetssyn 
på bidragshanteringen innebär att en del av nämndernas regler gällande bidrag inte åtföljs 
och att kommunen inte har någon överblick av hur mycket som sammanlagt betalas ut till 
respektive förening. Detta anser vi är en brist och strider mot av nämnderna fastställda 
regler.  
 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tydliggöra rätten att 
betala ut föreningsbidrag i reglementet.  

3.2. Rutiner och regelverk 

3.2.1. Iakttagelser  

Bidrag från barn- och utbildningsnämnden söks på blanketter som skrivs ut via hemsidan. 
Alla bidrag har en sista ansökningsdag. Enlig bidragsbestämmelserna ger upp till en månads 
försening ett avdrag på 50 procent. Mer än en månads försening ger ett avdrag på 100 
procent. Enligt uppgift i intervju tillämpas reglerna dock inte. Om det finns utrymme i budget 
och föreningarna inte är allt för sena så betalas fullt bidrag ut även vid för sent inkomna 
ansökningar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog 2016-02-25, § 22 bidragsbestämmelser till 
ideella föreningar och studieförbund 2016. Bestämmelserna inleds med allmänna 
bestämmelser som bland annat fastställer att för att vara berättigad till kommunalt bidrag ska 
föreningen vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer och ha sitt säte 
och sin huvudsakliga verksamhet i Ystads kommun. Föreningen ska dessutom ha antagit 
stadgar och valt styrelse samt upprättat medlemsmatrikel med namn, adress, födelsedata 
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och uppgift om betald medlemsavgift. Förningens verksamhet ska i huvudsak vara inriktad 
på verksamhet för barn och ungdomar upp till 20 år.  
 
I de allmänna bestämmelserna finns det ett antal undantag: 
 

1. Om kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att det finns särskilda skäl kan även 
paraplyorganisationer få bidrag. 

2. Stödföreningar, supporterklubbar, föräldraföreningar, ekonomiska föreningar, 
skolföreningar, korpklubbar och religiösa föreningar är inte bidragsberättigade, 
undantag kan göras om kultur- och utbildningsförvaltningen bedömer att föreningen 
är av mycket stort värde för kommunen. 

3. Inte heller föreningar som får bidrag från annan kommunal instans, undantag kan 
göras om kultur- och utbildningsförvaltningen finner speciella skäl. 

 
Förutom allmänna bestämmelser fastställer bestämmelserna utbetalningsgrunder för de olika 
bidragen. Anläggningsbidrag, lokalbidrag, lokalt aktivitetsstöd, investeringsbidrag, startbidrag 
innehåller kriterier för hur mycket bidrag som kan beviljas. Särskilt anläggningsbidrag och 
särskilt bidrag innehåller inga kriterier för hur mycket bidrag som kan beviljas. Det finns även 
i bidragens specifika regler ett antal undantag till bidragsreglerna: 
 

1. Anläggningsbidrag beviljas till föreningar med ungdomsverksamhet. I vissa fall 
lämnas bidrag till föreningar som inte har en ungdomsverksamhet enligt samma 
regler som gäller ungdomsorganisationer. Vilka fall det gäller framgår inte, dock 
fastställs det att dessa undantagsföreningar 50 procent av bidraget. 

2. Särskilt anläggningsbidrag tilldelas föreningar som äger eller hyr en fritidsanläggning 
som kultur och utbildning bedömer vara av stort kommunalt intresse och där 
föreningen själv svarar för underhålls- och driftskostnader. Dock står det sedan 
fastställt att särskilt anläggningsbidrag tilldelas föreningar som tidigare fått 
anläggningsbidrag från ledning och utveckling.  

3. Under lokalbidrag står det fastställt att bidrag inte utgår för lokal/anläggning hyrd av 
Ystads kommun, tillfälligt hyrda lokaler eller i samband med entrébelagt 
arrangemang. Ej heller för lokal/anläggning där anläggningsbidrag utgår. Sedan 
framgår det att undantag kan göras om kultur- och utbildningsförvaltningen anser att 
det är lämpligt. 

 
Vi har i vår granskning försökt utröna bakgrunderna till undantagen och hur bedömningarna 
gällande undantagen görs. Vår granskning visar att undantagen inte är allmänna och 
fastställda utan att undantagen gäller särskilda föreningar som långt tillbaka har fått bidrag av 
kommunen och som enligt nuvarande regler inte skulle få något bidrag. Det är samma 
föreningar som omfattas av undantagen varje år och enligt vad som framkommit görs ingen 
årlig bedömning. Vår granskning har visat att bidragen bland annat går till föreningar som 
enkom sysslar med uthyrningsverksamhet. Uthyrningsverksamheten riktar sig i huvudsak till 
uthyrning för fester och arrangemang. De som hyr är i huvudsak privatpersoner och 
näringsidkare. Några enstaka är föreningar. Vi har också funnit att en av föreningarna som 
årligen beviljas bidrag utifrån undantag inte är en ideell förening utan en ekonomisk förening.  

 
Kulturnämnden har 2005-12-19 antagit bidragsregler för kulturstöd. Reglerna fastställer 
vilka uppgifter föreningarna ska lämna in i samband med en ansökan, vilka föreningar som 
kan få bidrag och vilka bidrag som kulturnämnden utbetalar. Det framgår inte som i barn- och 
utbildningsnämnden att föreningarna ska vara ideella. Dock står det att kulturnämnden inte 
betalar ut bidrag till ekonomiska föreningar. Bidragsreglerna fastställer att föreningar kan få 
stöd för årligen återkommande kulturverksamhet och för enstaka projekt- och 
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kulturarrangemang. Det finns inga undantag till reglerna. Det finns inget i reglerna som 
fastställer utifrån vilka kriterier bidragen ska fördelas eller hur mycket en förening kan ansöka 
om.  
 
Alla föreningar som får bidrag ska lämna in en skriftlig uppföljning. Någon från förvaltningen 
eller nämnden besöker alltid arrangemangen och gör då en bedömning gällande om 
arrangemanget lever upp till det de sökt pengar för.  

 
Socialnämnden antog 2007-02-22 en policy för föreningsbidrag. Policyn fastställer ett antal 
kriterier som föreningarna ska uppfylla. Dock finns det inget i policyn som fastställer utifrån 
vilka kriterier bidragen ska fördelas eller hur mycket bidrag en förening kan ansöka om.  

3.2.2. Bedömning 

Det är vår mening att nämnderna i möjligaste mån ska säkerställa att regelverken för 
bidragsfördelning tillförsäkrar att kommunen inte bryter mot likställighetsprincipen i 2 kap 2 § 
kommunallagen. Vi menar att alla undantag som barn- och utbildningsnämnden har fastställt 
ska bedömas årligen och att bedömningen gällande varför föreningen ska ses som ett 
undantag ska redovisas skriftligen vid anmälan av delegationsbeslut. Vi ser det som en brist 
att det inte framgår utifrån vilken grund undantagen ska bedömas. Dessutom finner vi det 
otydligt att fritidskonsulten fått delegation på att besluta om bidragen i enlighet med 
bestämmelserna men att det hänvisas till förvaltningen i sin helhet i skrivelserna gällande 
undantagen. Gällande undantagen saknar vi därmed någon formaliserad delegation. Vi 
menar dessutom att det inte görs någon bedömning utan att de undantag som finns är 
inskrivna för att specifika föreningar ska få årliga bidrag. Vi vill också poängtera att när 
bidragen ges till föreningar som konkurrerar med privata näringsidkare gällande uthyrning av 
fest- och arrangemangsverksamhet riskerar de att snedvrida konkurrensen.  
 
Gällande kulturnämnden och socialnämnden bedömer vi att det skulle behövas tydligare 
regler gällande utifrån vilka kriterier bidragen utbetalas. Vi är medvetna om att det inte går att 
undvika en viss subjektiv bedömning vi menar dock att nämnderna bör arbeta för att hitta 
vägar för att tillföra bedömningsdelar som är mer objektiva.  
 
Vi har inte detaljgranskat de bidrag som kommunstyrelsen beviljat till föreningar i den grad 
att vi kan bedöma om något av bidragen riskerar att bryta mot likställighetsprincipen eller mot 
förbudet till stöd av enskild. Däremot så menar vi att avsaknaden av kriterier eller liknande 
gör att det saknas dokumenterade sakliga skäl till fördelningen och kommunstyrelsen öppnar 
på så vis upp för överklaganden.  

3.3. Stickprov 

3.3.1. Iakttagelser 

Enligt barn- och utbildningsnämndens bestämmelser ska ungdomsorganisationer för att 
kunna få bidrag lämna in följande handlingar årligen till nämnden: 
 
1. Årsmötesprotokoll  
2. Verksamhetsberättelse.  
3. Årsredovisning med resultat-/balansräkning  
4. Revisionsberättelse  
5. Blanketten ”Organisationsrapport” med uppdaterade föreningsregisteruppgifter  
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6. Av föreningen antagen DROGPOLICY  

7. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

 

Utöver det fastställer reglerna att föreningar ska ha antagit stadgar och valt styrelse samt 
upprättat medlemsmatrikel med namn, adress, födelsedata och uppgift om betald 
medlemsavgift3. De föreningar som slumpmässigt valdes ut för stickprov har fått följande 
bidrag av barn- och utbildningsnämnden: tre anläggningsbidrag, tre lokalt aktivitetsstöd, ett 
investeringsbidrag, ett stöd till studieorganisation, ett grundbidrag, ett särskilt bidrag. Nedan 
redovisas stickprov gällande vilka handlingar som nämnden har fått in: 
 
Tabell 5 – Barn- och utbildningsnämnden 

 

Nr 

 
 
Årsmötes-
protokoll 

Verksamhetsber-
ättelse 2015 

Medlems-
matrikel 

Årsredovisning 
med resultat-
/balansräkning 

Revisions-
berättelse 
2015 

Verksam-
hetsplan 
2016 

Stadgar 
Drog-
policy 
(Barn) 

1 √ √  √ √ √  √ 

2 EA  √    √ √ 

3  √        √ √       √  EA 

4 √ √  √ √ √   

5 √ √  √ √ √  √ 

6 √ √  √ √ √  √ 

7 √ √  √ √ √  √ 

8 √ √  √ √    

9 √ √  √ √   √ 

10 √ √  √ √   √ 

EA= ej applicerbart, dvs. behövs inte av någon anledning. 
 
 
Enligt kulturnämndens bestämmelser ska de föreningar som får bidrag årligen skicka in  
  

 Verksamhetsplan  
 Verksamhetsberättelse för föregående år där följande framgår: 

o föreningens verksamhet under året  
o styrelsens sammansättning  
o antal medlemmar  
o antal protokollförda styrelsemöten  

 Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning  
 Revisionsberättelse  
 Årsmötesprotokoll  

 
Utöver det fastställer reglerna att föreningar ska ha antagit stadgar och valt styrelse samt 
upprättat medlemsmatrikel med namn, adress, och uppgift om erlagd medlemsavgift4. Nedan 
redovisas stickprov gällande vilka handlingar som nämnden har fått in: 

                                                
3 Nämnden kräver att stadgar och medlemsmatrikel förs men handlingarna räknas inte upp bland de 
som krävs in. Vi har dock ändå valt att granska om nämnden har kontrollerat om stadgar och 
medlemsmatrikel finns.  
4 Nämnden kräver att stadgar och medlemsmatrikel förs men handlingarna räknas inte upp bland de 
som krävs in. Vi har dock ändå valt att granska om nämnden har kontrollerat om stadgar och 
medlemsmatrikel finns. 
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Tabell 6- Kulturnämnden 

 
Nr Verksamhets-

berättelse 
2015 

Årsredovisning 
med resultaträkning 
och balansräkning 

Revisions-
berättelse 2015 

Verksamhetsplan 2016 Stadgar Årsmötes-
protokoll 

1 √ √ √  √ √ 

2 √ √ √   √ 

3 √ √ √ √  √ 

Stadgar för förening nummer 1 hittades i Evolution och var registrerat där 2008.  
 

Socialnämndens bestämmelser fastställer att föreningar som får bidrag årligen ska lämna in 
följande handlingar: 

 Stadgar och målsättning för föreningen 

 Årsmötesprotokoll 

 Kassa- och revisionsberättelse 

 Verksamhetsberättelse 

 Handlingsplan för kommande verksamhetsår 

 Plan för att hantera tillgänglighet vad gäller rörelsehinder, nedsatt 
orienteringsförmåga, hörsel m.m. till lokaler, aktiviteter och informationsmaterial. 

Tabell 7-Socialnämnden 

 
Nr Årsmötes-

protokoll 
Verksamhets-
berättelse 2015 

Kassa-
berättelse 

Revisions-
berättelse 2015 

Handlingsplan 
för kommande 
verksamhetsår 

Stadgar Tillgänglig-
hetsplan 

1 √ √ √ √  √  

2  √ √ √    

3 √ √ √ √ √   

 

3.3.2. Bedömning 

Stickproven visar att nämnderna inte i tillräcklig omfattning ser till att föreningarna lämnar in 
de handlingar som bestämmelserna kräver. Vi gör också bedömningen att flera handlingar 
begärs in för att bestämmelserna kräver det, men någon bedömning av handlingarnas 
innehåll görs inte. Detta leder till att kontrollen av handlingarna endast får en roll som 
formalitet och inte bidrar till något kvalitativt. Det är vår mening att det bör finnas ett väl 
underbyggt syfte för de kontroller som nämnderna beslutar om.   
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3.4. Konsekvenser vid regelbrott eller ej uppfyllda villkor 

3.4.1. Iakttagelser 

Alla tre nämnder har bidragsbestämmelser som samtliga fastställer att föreningarna ska 
lämna in ett antal dokument som bestyrker att de följer de regler som nämnden fastställt. Alla 
nämnderna har inlämningstider som föreningarna ska följa. Barn- och utbildningsnämnden 
har även fastställt vad som händer om en förening kommer in med en ansökan efter utsatt 
inlämningstid. Dessutom har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden regler kring 
att föreningar inte kan få bidrag av någon annan nämnd i kommunen. Den regeln följs inte 
upp och vår granskning visar som tidigare nämnt att den inte följs.   

3.4.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att det nästan helt saknas konsekvenser om föreningarna inte följer 
uppsatta regler. De konsekvenser som finns att tillgå används inte. Vår bedömning är att 
detta förhållningssätt grundas i att bidragen har en stark koppling till de specifika 
föreningarna och inte till syftet med bidragen.   

3.5. Målstyrning 

3.5.1. Iakttagelser 

 
Det finns inga specifika mål som gäller kommunens arbete med att främja föreningslivet. 5Vid 
intervjuerna har det framkommit att bidragen inte direkt påverkas av kommunens mål och att 
det är samma bidrag och i stort samma föreningar som beviljas bidragen varje år. Någon 
uppföljning av målen i samverkansplanen har inte de intervjuade varit delaktiga i.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har inte antagit några mål kopplade till föreningsbidrag. 
 
Kulturnämnden har tagit fram åtaganden kopplade till kommunens gemensamma mål. 
Kopplat till det kommungemensamma målet gällande en procents befolkningsökning har 
kulturnämnden antagit följande: 
 

Strategiskt mål Åtagande Aktivitet Beskrivning av hur 
nämndens/bolagens 

åtaganden bidrar till att 
uppnå övergripande 
och strategiska mål 

Stimulera och utveckla 
turism och näringsliv 

Genom ett rikt 
kulturutbud  
skapa attraktivitet inom 

Egna arrangemang, 
föreningsstöd och 
samarbetspartners 

Ett rikt kulturliv ökar 
kommunens 
attraktionskraft. 

                                                
5 Däremot har kommunfullmäktige 2007-11-15 antagit en samverkansplan för förebyggande, tidiga 
och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad. I planen finns det fem mål. Det första målet 
handlar om inflytande, det andra målet om goda och trygga uppväxtvillkor, det tredje om möjlighet till 
fysisk aktivitet, det fjärde om kostvanor och det femte om missbruk. Vi bedömer dock att det gått för 
lång tid sedan den antogs för att den ska vara relevant för granskningen. 
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besöksnäring och 
näringsliv 

 
Socialnämnden har i sin utvecklingsplan mål gällande förebyggande arbete. Enligt 
intervjuerna är bidragen från socialnämnden till för att stötta de föreningar som arbetar med 
människor som inte vill söka sig till socialtjänsten. I uppföljningen av utvecklingsplanen 
nämns att bidrag betalats ut till stödföreningar.  
 

3.5.2. Bedömning 

Vår bedömning är att föreningsbidragen inte styrs av kommunens gemensamma mål. Det är 
vår mening att ett syfte med bidragen bör vara att stödja och styra föreningarna så att det 
gynnar kommunens arbete för att uppnå de långsiktiga målen.  
 

3.6. Återapportering  

3.6.1. Iakttagelser 

I årsredovisningen för barn- och utbildningsnämnden nämns gällande föreningslivet att 
nämnden i samarbete med föreningar har bedrivit prova-påverksamhet i syfte att öka 
ungdomars delaktighet i föreningslivet och att sammarbetet med den idéburna sektorn ska 
fortsätta. Något om bidragen redovisas inte. I årsredovisningen för kulturnämnden nämns ett 
antal arrangemang och event där kulturnämnden varit medarrangör eller på annat sätt 
bidragit. Något specifikt om bidragen redovisas inte. Däremot nämns samverkan med 
föreningar på ett flertal ställen. Kulturnämnden hanterar bidragen i form av godkännande av 
rapportering av delegerade beslut. Dessutom följs bidragen upp genom måluppfylllelsen (se 
3.1).  
 
Barn- och utbildningsnämnden får enligt intervjuer delegerade beslut redovisade på varje 
möte samt information om föreningsbidragen. Protokollen bekräftar att delegationsbeslut 
gällande föreningsbidrag anmäls löpande. Däremot finns det inte någon protokollförd 
generell information eller uppföljning gällande föreningsbidrag under 2016.  
 
I årsredovisningen för socialnämnden nämns varken något om föreningsbidrag eller 
samverkan med föreningar. Socialnämnden hanterar beslut gällande beviljande av bidragen 
en gång per år. I övrigt hanterar inte nämnden någon återrapportering eller uppföljning. 
Däremot nämns bidragen i måluppföljningen.  

3.6.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att nämnderna bör planera in en mer kvalitativ återrapportering och 
uppföljning gällande bidragens påverkan på Ystad kommuns föreningsliv.  
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att nämndernas hantering av föreningsbidrag brister. Vi 
ser att det finns utvecklingspotential gällande den nämndövergripande samordningen samt 
behov av översyn gällande bidragsregler, uppföljning och kontroller.   

 

Revisionsfråga Svar 

Finns det en tydlig ansvarsfördelning 
avseende bidragsbeviljande? 

 

Nej, endast två nämnder har ett tydligt uppdrag 
och inskrivet ansvar för bidrag i sina reglemente.  

Finns ett tydligt regelverk samt 
ändamålsenliga rutiner för 
bidragsgivning för samtliga 
bidragsformer?  

Nej. Det finns inget kommunövergripande 
regelverk. Nämndernas regelverk skiljer sig åt. 
Nämndernas beslut kontrolleras inte mot 
varandra och bestämmelser kring bland annat 
inlämningstider och inlämnande av handlingar 
följs inte.  

Finns ett tydligt regelverk för vad 
som händer när föreningarna inte 
uppfyller bidragsvillkoren alternativt 
bryter mot uppsatta krav?  

 

Delvis. Det finns regler men granskningen visar 
att de till stor del inte åtföljs gällande 
konsekvenser vid regelbrott.   

Har nämnderna formulerat mål för 
beviljande av bidrag till föreningar?  

 

Delvis. Kulturnämnden har ett mål där åtagandet 
inkluderar bidragen. Se sidan 13 för närmre 
beskriven.  

 

Vilken återrapportering får 
nämnderna?  

 

Nämnderna får återrapportering av delegerade 
beslut. I övrigt är återrapporteringen och 
uppföljningen gällande bidrag bristfällig. 

Betalas det ut bidrag från andra 
nämnder och bolag än de granskade 
nämnderna? 

  

Ja, kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden, Ystadbostäder AB 
Ystad Hamn Logistik AB, Ystad 
Industrifastigheter AB gör utbetalningar till 
föreningar. Betalningarna kan tillexempel vara 
bidrag eller sponsorpengar.   
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att 

 kommunstyrelsen genomför en översyn av nämndernas och bolagens hantering av 
det sammanlagda stödet till föreningar. 

 barn- och utbildningsnämnden tydliggör hur undantagen ska bedömas och vem 
som har ansvar för att ta beslut om undantag. 

 kulturnämnden och socialnämnden tydliggör utifrån vilka kriterier bidragen beviljas. 
 barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden gör en översyn 

över bidragsreglerna och säkerställer att reglerna och kontrollerna har ett syfte. 
 barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden säkerställer att 

de regler som finns kontrolleras och följs.  

 

 

 

Ystad den 15 februari 2017 

 
Malin Lundberg, EY 
Verksamhetsrevisor    
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
Dan Kjellsson, socialchef 
Christer Olofsson, kultur- och utbildningschef 
Jenny Blom, enhetschef socialtjänsten 
Erik Green, ansvarig för föreningsbidrag fritid 
Charlotta Blom, kultur 
Susann Roos, kulturutvecklare 
 
 
Dokument: 
Föreningsbidrag inom social omsorg, antagen av socialnämnden 2007-02-22  
Reglemente för socialnämnden 
Protokoll socialnämnden 2016 
Årsredovisning socialnämnden 2016 
Lista över utfall av bidrag 2016, kulturnämnden 
Delegationsordning kulturnämnden 
Måluppföljning för kulturnämnden 
Kulturstödsregler 
Reglemente för kulturnämnden 
Protokoll kulturnämnden 2016 
Årsredovisning kulturnämnden 2015 
Lista över transaktioner till föreningar från nämnder och bolag 
Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2016, antagen av barn- och 
utbildningsnämnden 2016-02-25, § 22 
Ändring i policy för föreningsbidrag utifrån skrivelse från Ystad Tillgänglighetsråd 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2016 
Årsredovisning barn- och utbildningsnämnden 2016 
 
 
  


