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Svar på granskning av hanteringen av bidrag till föreningar

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningsrapporten om hantering av bidrag till 
föreningar och lämnar följande svar:

 Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut vid ordinarie möte kring vilka föreningar som har ett 
mycket stort värde för kommunen i samband med att föreningar som är av en normalt icke 
bidragsberättigad sort ansöker om bidrag.

 Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut vid ordinarie möte om det finns speciella skäl att en 
förening ska kunna få bidrag från mer än en kommunal instans. 

 Fritidskonsulenten får delegat på att bestämma vad som är att betrakta som en säsongsbetonad 
verksamhet. 

 Fritidskonsulenten får delegat på att bestämma om det är lämpligt att det ska utgå lokalbidrag till 
en förening som hyr en lokal i en anläggning där det utgår anläggningsbidrag. 

Beslutsunderlag
Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2016 Hid. BUN 2016.325
Missiv - Genomförd granskning av hanteringen av bidrag till föreningar Hid. BUN 2016.439
Granskningsrapport av hantering av föreningsbidrag Hid. BUN 2016.440
Fritidskonsulentens tjänsteskrivelse 4 april 2017. 

Sammanfattning av ärendet
I slutet av 2016 fick Ernst & Young i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska 
bidragshanteringen inom bland annat Barn- och utbildningsnämnden. Ernst & Young konstaterade i sin 
granskning att hantering av bidragen brister och kom med ett flertal förslag på åtgärder som skulle kunna 
genomföras för att förbättra hanteringen av bidrag. 
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Ärendebeskrivning
De förslag som Ernst & Young kom med som rör Barn- och utbildningsnämnden är:

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

 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.

I gällande bidragsbestämmelser finns ett flertal undantag. Vi föreslår att ansvaren för att bedöma 
undantagen delas upp på följande sätt:

 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. 

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut kring vilka föreningar som har ett mycket stort 
värde för kommunen. 

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

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om det finns speciella skäl. 

 Med regelbunden verksamhet menas minst en gång i månaden, undantag kan göras för 
säsongsbetonad verksamhet.

Fritidskonsulenten får delegat på att bedöma vad som är att betrakta som säsongsbetonad 
verksamhet. Med säsongsbetonad verksamhet menas framför allt verksamhet som påverkas 
av väder, till exempel skidåkning, skridskoåkning och liknande. 

 Bidrag utgår ej för lokal/anläggning hyrd av Ystads kommun, tillfälligt hyrda lokaler eller i 
samband med entrébelagt arrangemang. Ej heller för lokal/anläggning där anläggningsbidrag 
utgår, undantag kan göras om Kultur- och Utbildningsförvaltningen anser att det är lämpligt.  

Fritidskonsulenten får delegat på att bedöma om det är lämpligt att det utgår lokalbidrag till en 
förening som hyr en lokal i en anläggning som får anläggningsbidrag. 

I dagsläget ska samtliga föreningar som ansöker om bidrag som fördelas av Barn- och utbildningsnämnden 
skicka in ett antal handlingar varje år. Detta rör sig om bland annat årsmötesprotokoll, drogpolicy och olika 
ekonomiska dokument. Vi har påbörjat arbetet med att se över vilka av dokumenten som vi begär in som vi 
faktiskt behöver och kommer under andra halvan av 2017 presentera ett nytt förslag på vilka dokument 
föreningarna ska skicka in. Detta kommer förhoppningsvis resultera i mindre administration för både 
föreningarna och kommunen samt i högre kvalité på de dokument som föreningarna skickar in. 

I samband med granskningen uppkom att föreningar fått bidrag trots att de inte skickat in alla handlingar 
som krävs. Vi har upprättat nya rutiner som ska se till att samtliga föreningar som får bidrag har skickat in 
alla handlingar som krävs. 



Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☐ ☒ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan

Ärendet berör i första hand de som arbetar med administrationen av föreningsbidrag och i andra hand 
politikerna i Barn- och utbildningsnämnden samt de som är ansvariga för en förening. Mängden barn och 
ungdomar som innehar de positionerna är väldigt få, sannolikt inga. 

Administration

Erik Green
Fritidskonsulent
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