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Yttrande över revisionsrapport - granskning av hantering av
förenings bidrag
Beslut

Socialnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 9 febmari 2015,
som eget yttrande till kommunens revisorer.
Beskrivning av ärendet

Som en del av revisionsplanen för år 2014 har KPMG granskat hanteringen
av föreningsbidrag på kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Syftet
med granskningen var att kartlägga och bedöma kommunens regler och
beviljande av föreningsbidrag samt om den interna kontrollen av
bidrags givningen är tillräcklig.
Kultur- och :fritidnämnden hanterar majoriteten av föreningsbidrag i
kommunen. Inom socialförvaltningen utbetalas föreningsbidrag till ideella
föreningar som bedriver :frivillig verksamhet som kompletterar
socialnämndens verksamhet.
I granskningen framkom att hanteringen av föreningsbidragen är på en
tillfredsställande nivå både inom kultur- och fritidnämnden och inom
socialnämnden.
Yttrande

Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 februari 2015 förslag till
yttrande över revisionsrapport
granskning av hantering av
förenings bidrag.
Från den 2 december 2013 har socialnämnden nya riktlinjer för bidrag till
föreningar. I riktlinjerna redovisas de krav som ställs på de sökande
föreningarna för att kunna erhålla bidrag. Det medför att det finns en
tydlighet för både de sökande och för nämnden om vilka krav som gäller
samt att en första kontroll genomförs. Inför varje nytt bidragsår görs en
uppföljning av hur föregående års bidrag använts.
Om bidraget inte används på avsett sätt kan förvaltningen göra en
uppföljning under bidragsåret och begära att föreningen kommer med en
förl<laring. Om det framkommer att användning inte har skett på ett kmrekt
sätt eller utbetalats på felaktiga grunder kan bidraget komma att återluävas.
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 52.
Protokollsutdrag:

Revisorerna
Avdelningschef uppdragsavdelningen
Handläggaren
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Socialnämnden
Socialförvaltningen
Lisa Hagstedt, 0340-883 33

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av hantering
av föreningsbidrag
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2015-02-09 som sitt
eget och överlämna det till kommunenes revisorer.

Sammanfattning
Som en del av revisionsplanen för år 2014 har KPMG granskat hanteringen av
föreningsbidrag på kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.
Syftet med granskningen var att kartlägga och bedöma kommunens regler och
beviljande av föreningsbidrag samt om den interna kontrollen av
bidragsgivningen är tillräcklig.
Kultur- och fritidnämnden hanterar majoriteten av föreningsbidrag i kommunen.
Inom socialförvaltningen utbetalas föreningsbidrag till ideella föreningar som
bedriver frivillig verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet.
I granskningen framkom att hanteringen av föreningsbidragen är på en
tillfredsställande nivå både inom kultur- och fritidnämnden och inom
socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av
hanteringen av föreningsbidragen på kultur- och fritidsnämnden och
socialnämnden. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014.
Syftet med granskningen var att kartlägga och bedöma kommunens regler och
beviljande av föreningsbidrag samt om den interna kontrollen av
bidragsgivningen är tillräcklig.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORGANISATIONSNR.

E-POSTADRESS

Varbergs kommun

Norrgatan 25

0340-880 00

212000-1249

sn@kommunen.varberg.se

432 80Varberg

TELEFAX

WEBBPLATS

0340-101 84

www.varberg.se

2 (3)
2015-02-09

Dnr: SN 2015/0018-2

Den största delen av rapporten avser kultur- och fritidnämnden verksamhet då
denna förvaltning har majoriteten av föreningsbidragen i kommunen.
Socialnämndens föreningsbidrag går till ideella föreningar som bedriver frivillig
verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet eller på något annat
sätt kan anses vara till nytta för nämndens verksamhetsområde.
I rapporten konstateras att hanteringen av föreningsbidragen ligger på en
tillfredställande nivå inom både kultur- och fritidnämnden och inom
socialnämnden. Det framkommer även ett antal rekommendationer i det fortsatta
arbetet med föreningsbidragen. Samtliga rekommendationer är dock riktade till
kultur- och fritidnämnden.

Förvaltningens överväganden
En av anledningarna till det goda resultatet för socialnämnden är troligtvis att
nämnden sedan 2013-12-02 har nya riktlinjer för bidrag till föreningar. I
riktlinjerna redovisas de krav som ställs på de sökande föreningarna för att kunna
erhålla bidrag. Det medför att det finns en tydlighet för både de sökande och för
nämnden om vilka krav som gäller samt att en första kontroll genomförs.
Sedan januari 2014 genomförs även fysiska möten med de föreningar som söker
bidrag. Vid mötet inför ansökan får respektive förening presentera sin verksamhet,
mål och syfte med de sökta bidragen. Utifrån mötet gör förvaltningen en
bedömning om föreningen kompletterar socialnämndens verksamhet och att
föreningen uppfyller övriga krav som ställs enligt riktlinjerna. En
överenskommelse träffas mellan föreningen och socialnämnden, i den ska det
framgå vilken verksamhet föreningen ska bedriva, vilka mål som finns och hur
dessa ska följas upp.
Inför varje nytt bidragsår görs en uppföljning av hur föregående års bidrag
använts. Vid uppföljningen sker en kontroll utifrån samma mål som gäller vid
ansökan och vid överenskommelsen.
Om bidraget inte används på avsett sätt kan förvaltningen göra en uppföljning
under bidragsåret och begära att föreningen kommer med en förklaring. Om det
framkommer att användning inte har skett på ett korrekt sätt eller utbetalats på
felaktiga grunder kan bidraget komma att återkrävas.
Det finns därmed en plan och en kontinuerlig uppföljning för samtliga sökande
föreningar inarbetat i nämndens arbete.
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