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1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner 
avseende föreningsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att konstatera om kommunstyrelsen har ändamålsenliga 
rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av 
föreningsbidrag. 
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen 
inte har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag.  
Bedömningen baserar vi bland annat på att det vid intervjuer framkommer att ingen 
systematiskt uppföljning genomförs av  föreningarnas verksamhet för att kontrollera om 
bidrag använts enligt ansökan och inte heller kontrolleras att uppgifter i inkomna 
handlingar vid ansökan är korrekta.  
Vi noterar att bidragsgivningen hanteras som en tjänstemannafråga och vi ser ett 
behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning för att tydliggöra  att 
delegationen avser beslut om bidrag till föreningar. I delegationsordningen bör även 
beloppsnivåer anges. Kommunen måste även säkerställa att dessa delegationsbeslut 
rörande utbetalning av föreningsbidrag tydligt dokumenteras. 
Vidare anser vi att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör uppdateras med 
aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav samt stöd för tjänstemännen att 
prioritera mellan föreningars ansökningar, detta för att slippa att på egen hand 
prioritera mellan föreningars ansökningar.  
Vidare noterade vi i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet avvikelser från 
den antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till föreningar och 
organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag för samtliga av 
fritidsavdelningens granskade bidrag och vi saknar motiveringar i de fall där annan 
summa än den som föreningen ansökt om betalats ut.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

− Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar.  
− Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning avseende bidragsgivning till 

föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut presenteras för 
kommunstyrelsen.  

− Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut dokumenteras. 
− Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 

föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt sätt.  
− Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs.  
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2 Bakgrund 
Föreningslivet i Sverige har en lång tradition och skiljer sig delvis från andra länder 
genom bland annat en hög anslutningsgrad och en stark demokratisk organisering.  
Den svenska demokratin har rötter i föreningslivet och föreningslivet utgör fortfarande 
en bas för demokratins funktion. Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för 
den representativa demokratin genom att vänja och träna väljarna vid att gemensamt 
värdera, argumentera och fatta beslut. Det organiserar också en mångfald av politiska, 
ekonomiska och sociala intressen. 
Många föreningar och studieförbund är beroende av kommunala bidrag för att kunna 
bedriva verksamhet. Om kommunala bidrag betalas ut trots bristfälliga beslutsunderlag 
finns det en risk för förtroendeskada för kommunen.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens rutiner avseende föreningsbidrag behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att konstatera om kommunstyrelsen har ändamålsenliga rutiner 
och tillfredställande intern kontroll avseende handläggningen av föreningsbidrag. 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

− Är styrdokumenten för handläggningen av ärenden avseende föreningsbidrag 
ändamålsenliga? 

o Är styrdokumenten förenliga med kommunfullmäktiges övergripande 
mål? 

o Ställer styrdokumenten tillräckliga krav på underlaget till ansökan om 
bidrag? 

o Följs styrdokumentens anvisningar av de handläggande 
tjänstemännen? 

o Ställs det tydliga krav på återrapportering från föreningarna som erhållit 
bidrag? 

− Är tjänstemännen och de förtroendevaldas roller och ansvar tydligt i det här 
avseendet? 

− Hur säkerställer kommunstyrelsen att beslutsunderlaget i ärenden avseende 
föreningsbidrag är av god kvalitet? 

− Har kommunen en systematisk uppföljning av föreningarnas verksamhet för att 
kontrollera om bidraget används för att uppfylla målet med bidraget? 

 
Granskningen omfattar ärenden avseende föreningsbidrag från fritids- och 
kulturavdelningen under 2019 och 2020.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

− Kommunallagen 6 kap § 6 
− Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

− Dokumentstudier av:  
o Kommunstyrelsens delegeringsordning för tjänstemän inom 

kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26 
o Policy och riktlinjer – Stöd till föreningar och organisationer, 2012-11-12  

− Intervjuer har genomförts med kulturchef, fritidschef och administrativ assistent.  
− Stickprovsvisa kontroller har genomförts av totalt 26 beslut om föreningsbidrag 

givna från fritidsavdelningen och kulturavdelningen.  
Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att 
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Styrdokument för föreningsstöd  

Utifrån kommunens övergripande vision har fullmäktige antagit tio mål varav ett av 
målen lyder ” Upprätthålla vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av 
landets främsta sport- och friluftskommuner – med fokus på barn och unga”. 

Som styrande dokument för handläggning av föreningsbidrag har vi tagit del av Policy 
och riktlinjer – Stöd till föreningar och organisationer. Dokumentet är antaget av 
kommunstyrelsen 2012-11-12. Policyn avser föreningskategorierna: barn- och 
ungdoms, personer med funktionsnedsättning-, kultur- pensionärs-, 
samlingslokalhållande och övriga föreningar samt studieförbund verksamma i 
Leksands kommun. Vidare anges att kommunalt stöd ges till föreningar och 
organisationer i syfte:  

− Att kommuninvånarna ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter 
som ger upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet. 

−  Att stödja en meningsfull fritid till i första hand barn och ungdomar i åldern 7 – 
20 år, personer med funktionsnedsättning och pensionärer. 

− Att stimulera till allsidiga, sunda, drogfria och engagerande verksamheter  i 
samtliga kommundelar. 

− Att föreningsmedlemmar ges möjlighet att både delta och påverka 
föreningsarbetet för att därigenom få träning i demokratiska arbetsformer. 
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− Att förening respekterar och följer de mänskliga rättigheterna, verkar för lika 
rättigheter och skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, social ställning, 
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

− Att bidragen avser att utgöra ett visst ekonomiskt stöd och täcka del av 
kostnader uppkomna i samband med aktiviteterna/verksamheten. 

 
Vidare anges två krav som ska vara uppfyllda för att en förening ska motta bidrag:  

− Föreningen ska ha fastställda stadgar och vara uppbyggd enligt demokratiska 
principer.  

− Föreningen ska ha en inriktning som ligger i Leksands kommuns policy och 
aktiva förhållningssätt i principiella frågor som jämställdhet, integration, insatser 
mot främlingsfientlighet, våld och diskriminering.  

Förutom att dessa två krav ska vara uppfyllda ska minst ett av ytterligare åtta angivna 
krav vara uppfyllda.  
Policyn reglerar även de handlingar som ska bifogas ansökan för samtliga 
bidragsformer och vidare anges att för sent inkommen eller ofullständig ifylld 
ansökningshandling inte behandlas.  
 
I policyn finns även särskilda avsnitt för respektive avdelning som delar ut bidrag.  
 
Fritidsavdelningen 
Avdelningen hanterarar ansökan om stöd till föreningsverksamhet för ungdoms-, 
personer med funktionsnedsättning- och pensionärsorganisationer.  
 

− Fritidsavdelningen handlägger stöd om följande bidrag:  
− Ansökan om lokal-/anläggningsbidrag 
− Ansökan om ledarutbildningsbidrag och bidrag till lokalt anordnad kurs 
− Ansökan om lokalt aktivitetsstöd  
− Ansökan om bidrag till drift av föreningsägd anläggning/bidrag ur anslag till 

kommunstyrelsens förfogande 
 
Till respektive bidrag beskrivs ytterligare allmänna bestämmelser som gäller för 
ovanstående bidrag samt särskilda bestämmelser för respektive bidrag.  
 
Kulturavdelningen  
Avdelningen handlägger ansökan om följande bidrag:  

− Ansökan om garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang  
− Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar 
−  Ansökan om bidrag för nyskapande kulturprojekt 

 
I avsnittet anges ytterligare villkor för beviljande av stöd och bidrag.  
 
Vid intervjuer framkommer att man inom fritidsavdelningen upplever att policyn 
samspelar med fullmäktiges övergripande mål. Däremot upplevs det inte på samma 
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sätt inom kulturavdelningen. I avsnittet för kulturavdelningens bidrag anges fyra 
kulturpolitiska mål.  
 
I genomgången av policydokumentet noterar vi att organisatoriska- och 
kontaktuppgifter till kommunen inte är korrekta. Vi noterar även att bland annat 
uppgifter som hantering av sen anmälan skiljer sig åt mellan de allmänna kraven för 
bidragsgivning och i specifika riktlinjer för särskilda bidrag i policyn.  
 
I policyn finns skrivelser som kan upplevas som otydliga/tolkningsbara, bland annat i 
villkor för beviljande av stöd och bidrag för garantibelopp samt punktbidrag för 
kulturella evenemang:  
 

”Att arrangerande organisation/förening själv svarar för en rimlig del av 
kostnaderna”  

 
”Hänsyn kan tas till organisationens/föreningens totala ekonomiska och 
administrativa resurser”  

 
De allmänna bestämmelserna för fritidsavdelning anges gälla i:  
 

”Tillämpliga delar för samtliga bidrag”.  
 
För vissa bidrag anges en prioriteringsordning bland ansökningarna och även hur 
mycket bidrag som föreningarna kan ansöka, detta redogörs dock inte för samtliga 
bidrag. Av intervjuer framkommer att det inkommer ansökningar om mer medel än vad 
avdelningarna tilldelats. Då det inte finns angivna riktlinjer för samtliga bidrag hur 
prioritering mellan olika föreningar ska göras får tjänstemannen själv göra en subjektiv 
bedömning mellan ansökningarna.   
 
Endast inom fritidsavdelningens allmänna bestämmelser framgår att bidrag som sökts 
och erhållits under felaktiga förutsättningar kan påverka kommande års bidrag och 
även medföra återbetalningsskyldighet. Vid intervjuer framkommer att det inom 
kulturavdelningens riktlinjer inte ställs krav på återbetalning och återbetalning har heller 
aldrig skett.  
 
Vid intervjuer framkommer det att det inte finns några ytterligare riktlinjer eller skriftliga  
rutinbeskrivningar för själva handläggningen av föreningsbidrag. Då det endast är 
kulturchefen på kulturavdelningen och fritidschefen med stöd av en administratör på 
fritidsavdelningen som handlägger bidragen noteras en sårbarhet i avsaknaden av 
rutiner.  

3.1.1 Bedömning  
Utifrån granskningen gör vi bedömningen att styrdokumenten för handläggning av 
ärenden avseende föreningsbidrag inte fullt ut är ändamålsenliga. Bedömningen 
baserar vi bland annat på att det saknas rörande kulturavdelningens bidrag riktlinjer för 
återbetalningskrav, vilket kan skapa svårigheter för kommunen om en situation uppstår 
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där medel använts på ett felaktigt sätt. Vidare anser vi att det i policyn anges vilket 
underlag som ska finnas med vid en ansökan av föreningsbidrag men policyn 
innehåller ett antal otydligheter som kan leda till att tjänstemännen gör subjektiva 
bedömningar i handläggningen. Dokumentet är relativt föråldrat och innehåller ett antal 
felaktiga uppgifter och därför ser vi ett behov av att policyn revideras. I en revidering av 
styrdokument bör det även framgå hur prioritering ska ske mellan föreningars 
ansökningar, i de fall medel inte kan ges till samtliga föreningar.  
Vi ser det även som en brist att det inte finns skriftliga rutinbeskrivningar för 
handläggningen av föreningsbidrag, vilket skapar en sårbarhet inom organisationen.  

3.2 Roller och ansvar  
I kommunstyrelsens delegeringsordning för tjänstemän inom kommunstyrelsens 
förvaltning, senast reviderad 2019-08-26 anges att ”Beslut i samtliga ekonomifrågor 
inom eget verksamhetsområde som inte ska beslutas av fullmäktige, 
kommunstyrelsen, utskott eller kommunstyrelsens ordförande” delegeras till 
kommundirektör, sektorchef, avdelningschef och enhetschef. Vid intervjuer 
framkommer att fritidschefen och kulturchefen som handlägger bidragen anser att de 
utifrån delegationsskrivelsen ovan har delegation att ta beslut avseende utdelning av 
föreningsbidrag.  
Vid stickprovsgranskningen har vi endast tagit del av ett delegeringsbeslut som berör 
beslut att bevilja bidrag. Idag fattas beslut om föreningsbidrag av kulturchefen och 
fritidschefen men då beslut om föreningsbidrag inte ingår i delegationsordningen 
kommer ingen rapportering kring delegationsbeslut till kommunstyrelsen. 
Tjänstemännen gör inte heller någon annan återrapportering kring beslutade 
föreningsbidrag till kommunstyrelsen. 

3.2.1 Bedömning  
Vår bedömning är att roller och ansvar mellan tjänstemän och förtroendevalda inte är 
tydligt. Vi anser att det i kommunstyrelsens delegationsordning bör förtydligas att 
delegation avser beslut om bidrag till föreningar och även beloppsnivåer bör anges. 
Beslut som tas på delegation ska även rapporteras till kommunstyrelsen. 

3.3 Beslutsunderlag  
Enligt policyns allmänna information om ansökan ska följande handlingar bifogas 
ansökan:  

− Aktuella stadgar 

− Senaste årsmötesprotokoll 

− Verksamhetsberättelse  

− Redogörelse för hur eventuellt tidigare erhållet bidrag från Leksands kommun 
har använts  

− Balans- och resultaträkning 
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− Revisionsberättelse 

− Sammanställning av föreningens planerade verksamhet  

− Registerblankett med de senaste föreningsuppgifterna, medlemsantal m.m.  

− Kopia på eventuellt hyreskontrakt och styrkta verifikationer  

− Information om övriga bidragsgivare 
Ytterligare information om specifika handlingar som ska biläggas för olika typer av 
bidrag finns att hitta under respektive ansökningsavsnitt. Har ansökan kommit in i tid 
men underlag saknas så får föreningarna möjlighet att komplettera ansökan. Ingen 
systematisk kontroll genomförs för att säkerställa att uppgifterna i underlagen är 
korrekta. Sticker uppgifter i ansökan ut mot tidigare års inlämnade uppgifter så kan 
dessa granskas särskilt.  
Vid stickprovsgranskningen framkommer att samtliga ovanstående handlingar inte 
krävs in vid ansökan om föreningsbidrag. Endast de handlingar som beskrivs för 
respektive bidragstyp begärs in för handläggning.   

3.3.1 Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte i tillräcklig grad säkerställer att beslutsunderlaget 
i ärenden avseende föreningsbidrag är av god kvalitet. Riktlinjer för vilket underlag som 
ska bifogas ansökningarna regleras i policyn. Ingen information om vilken kontroll som 
ska genomföras av inlämnade uppgifter anges i policyn, vilket vi anser bör ingå.  

3.4 Uppföljning av föreningarnas verksamhet   
Inom fritidsavdelningens allmänna bestämmelser anges att en organisation som söker 
bidrag är skyldig att vid anfordran låta Allmänna utskottet samt kommunrevisionen ta 
del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. I riktlinjer för ansökan om 
garantibelopp samt punktbidrag för kulturella evenemang samt för nyskapande 
kulturprojekt anges att kommunen vill motta en redovisning av evenemanget. Utöver 
dessa skrivelser har vi inte noterat att det ställs krav på återrapportering från 
föreningarna som erhållit bidrag.  
Vid intervjuer framkommer att det inte genomförs några kontroller i syfte att följa upp 
hur tilldelat medel använts förutom för de ovan beskrivna kulturevenemangen som ska 
leverera en redovisning efter genomfört evenemang. Inte heller genomför 
fritidsavdelningen någon systematisk uppföljning av föreningarnas verksamhet för att 
kontrollera hur givna bidrag används. Intervjuade anger att de verksamhets- och 
ekonomiska rapporter och andra beslutsunderlag vid efterföljande års ansökan även 
fungerar en återrapportering om vad föreningarna genomfört under året.  

3.4.1 Bedömning  
Vi bedömer  att kommunen brister i sin systematiska uppföljning av föreningarnas 
verksamhet för att kontrollera om bidraget används för att uppfylla målet. Vi ser 
däremot positivt på att kulturavdelningen kräver in rapporter om genomförda 
kulturevenemang. 
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3.5 Stickprovsgranskning  
I granskningen har vi genomfört en stickprovsundersökning av dokumentation som 
legat till grund för ansökningar för föreningsbidrag. Vi har begärt att ta del av dokument 
som avser år 2020 och 2019. Vi har begärt följande dokument: 

− Fyra beslut för respektive bidragstyp, med samtlig tillhörande dokumentation 
såsom ansökan med tillhörande bilagor.  

Inom ramen för granskningen har 26 stycken stickprov granskats.  
För samtliga stickprov inom fritidsavdelningen saknas skriftliga beslut om tilldelat 
bidrag. Enligt intervjuer skapas endast en sammanställning av vilka bidrag som betalas 
ut fördelat per bidragstyp. 
 
I tre av stickproven har ansökan inkommit efter sista ansökningsdag och i två fall 
saknas ansökningshandlingar men medel har tilldelats ändå, trots att det i policyn 
anges att  sent inkommen eller ofullständig ifylld ansökningshandling inte behandlas.  
 
Ingen motivering till tilldelade medel anges i beslut om bidrag och i många fall beslutas 
om en annan summa än den som föreningen ansökt om. Exempelvis ansökte en 
förening om driftbidrag för föreningsägd anläggning för år 2020 om 100 392 kr men 
tilldelades 344 112 kr.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunstyrelsen inte 
har ändamålsenliga rutiner och tillfredställande intern kontroll avseende 
handläggningen av föreningsbidrag.  
Bedömningen baserar vi bland annat på att det inte sker någon systematisk uppföljning 
av föreningarnas verksamhet för att kontrollera om bidrag använts enligt ansökan och 
inte heller kontrolleras att inkomna handlingar vid ansökan är korrekta.  
Vi ser också ett behov att uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning och 
tydliggöra  att delegationen avser beslut om bidrag till föreningar och även 
beloppsnivåer bör anges. Vidare bör säkerställas att beslut tagna på delegation 
rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunen måste även säkerställa att dessa 
delegationsbeslut rörande utbetalning av föreningsbidrag tydligt dokumenteras. 
Vidare anser vi att styrdokument för bidragsgivning till föreningar bör uppdateras med 
aktuella uppgifter, samt riktlinjer för återbetalningskrav samt stöd för tjänstemännen att 
prioritera mellan föreningars ansökningar, detta för att slippa att på egen hand 
prioritera mellan föreningars ansökningar.  
Vidare noterade vi i den genomförda stickprovsgranskningen flertalet avvikelser från 
den antagna styrdokumentet (Policyn och riktlinjer – Stöd till föreningar och 
organisationer). Bland annat saknas beslut om tilldelat bidrag för samtliga av 
fritidsavdelningens granskade bidrag och vi saknar motiveringar i de fall där annan 
summa än den som föreningen ansökt om betalats ut.  
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Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

− Se över och uppdatera styrdokument för bidragsgivning till föreningar.  
− Revidera kommunstyrelsens delegeringsordning och förtydliga avsnittet 

avseende bidragsgivning till föreningar samt säkerställ att delegationsbeslut 
presenteras för kommunstyrelsen.  

− Säkerställa att samtliga beslut om utbetalning av föreningsbeslut 
dokumenteras. 

− Säkerställ att det i handläggningsprocessen genomförs kontroller av 
föreningarnas verksamhet för att säkerställa att bidraget använts på korrekt 
sätt.  

− Säkerställ att kontroller av ansökningarnas uppgifter genomförs.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Nils Nordqvist    Linnéa Grönvold 
Certifierad kommunal revisor   Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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