Protokoll Kommunstyrelsen
2021-11-25
Änr KS 2021/97.007
1 av 2

§ 183 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens
föreningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och
överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet
med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och
att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag
till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden,
Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat
sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.
Revisionens fråga till kommunstyrelsen
’’Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det
finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag
använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet
av mål kopplade till jämställdhet.’’
Svar på revisionens fråga
En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler
kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett
arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande
regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och
bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och
upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022
års utgång.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare
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Kommunstyrelsen

Handlingar
•
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag AU 2021-11-10/§ 69
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens
föreningsbidrag,
2021-10-25
Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30
Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad
2021, 2021-08-27
Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag
Vaxholms stad 2021, 2021-08-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Revisionen, Anders Haglund

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-11-10
Änr KS 2021/97.007
1 av 2

§ 69 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens
föreningsbidrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och
överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet
med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och
att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag
till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden,
Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat
sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.
Revisionens fråga till kommunstyrelsen
’’Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det
finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag
använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet
av mål kopplade till jämställdhet.’’
Svar på revisionens fråga
En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler
kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett
arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande
regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och
bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och
upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022
års utgång.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag,
2021-10-25
……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-11-10
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30
Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 2021,
2021-08-27
Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag
Vaxholms stad 2021, 2021-08-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Revisionen, Anders Haglund

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-10-25
Änr KS 2021/97.007
1 av 2
Koray Kahruman
Ekonomichef

Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens
föreningsbidrag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och
överlämnas till revisionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet
med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och
att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag
till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.
Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden,
Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat
sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.
Revisionens fråga till kommunstyrelsen
’’Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det
finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag
använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet
av mål kopplade till jämställdhet.’’
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Svar på revisionens fråga
En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler
kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett
arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande
regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och
bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och
upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022
års utgång.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag,
2021-10-25
Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30
Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 2021,
2021-08-27
Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag
Vaxholms stad 2021, 2021-08-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Revisionen, Anders Haglund

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2021-08-23
Änr BUN 2021/139.610
1 av 1

§ 91 Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport
föreningsbidrag Vaxholms stad 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och
överlämnas till revisionen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i
hanteringen av bidrag till föreningar. Barn-och utbildningsnämnden har inga föreningsbidrag utan
ersätter föreningar för kostnader som uppkommer för aktiviteter som genomförs på uppdrag från
nämnden, exempelvis lovaktiviteter. Därav ser inte barn- och utbildningsnämnden något behov av
riktlinjer för föreningsbidrag inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande- Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms
stad 2021. Monica Lalander
Revisionsrapport-Föreningsbidrag.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Haglund, ordförande revisionen.

För kännedom:

Monica Lalander, uf
Sara Sandbacka ,uf

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-06-23
Änr BUN 2021/139.610
1 av 3
Utbildningsförvaltningen
Monica Lalander
Tillförordnad enhetschef samverkan-och stöd

Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport
föreningsbidrag Vaxholms stad 2021
Förslag till beslut

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänds som nämndens eget och
överlämnas till revisionen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i
hanteringen av bidrag till föreningar. Barn-och utbildningsnämnden har inga föreningsbidrag utan
ersätter föreningar för kostnader som uppkommer för aktiviteter som genomförs på uppdrag från
nämnden, exempelvis lovaktiviteter. Därav ser inte barn- och utbildningsnämnden något behov av
riktlinjer för föreningsbidrag inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i
hanteringen av bidrag till föreningar.
Granskningen har omfattat riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till
föreningar inte är tillräcklig.
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För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer
från de förtroendevalda revisorerna:
•

Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är
ändamålsenliga och aktuella.

•

Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för
avsett ändamål.

•

Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av
bidrag/-stöd.

•

Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive
ansvarig nämnd.

•

Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig
uppföljning av dessa.

Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens
resultat och lämnade rekommendationer.
Revisionen har överlämnat rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för
teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 september 2021 och till
Kommunfullmäktige för kännedom.
Barn-och utbildningsnämndens svar
Barn-och utbildningsnämnden har inga föreningsbidrag utan ersätter föreningar för kostnader som
uppkommer för aktiviteter som genomförs på uppdrag från nämnden, exempelvis lovaktiviteter. Därav
ser inte barn- och utbildningsnämnden något behov av riktlinjer för föreningsbidrag inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Ovan nämnda aktiviteter finansieras inom budgetram. Inom
fakturahanteringen finns en samverkan med ekonomiadministratör och ekonomicontroller för att
säkerställa att utbetalning sker till rätt förening och inom budget. Återrapportering av de aktiviteter som
genomförs av föreningar sker via årsbokslutet.
Även om barn-och utbildningsnämnden inte bedömer sig ha föreningsbidrag instämmer nämnden i
vikten av att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv. Uppföljningen av aktiviteter som bedrivs via
föreningar i verksamheten kommer att utvecklas för att säkerställa ett statistikunderlag ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande- Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms
stad 2021. Monica Lalander
Revisionsrapport-Föreningsbidrag.

Kopia på beslutet till:

Tjänsteutlåtande

2021-06-23
Änr BUN 2021/139.610
3 av 3

För åtgärd:

Anders Haglund, ordförande revisionen.

För kännedom:

Monica Lalander, uf
Sara Sandbacka ,uf

Protokoll Socialnämnden
2021-08-24
Änr SN 2021/54.000
1 av 1

§ 47 Socialnämndens svar på revisionsrapport - föreningsbidrag
Vaxholms stad 2021
Socialnämndens beslut

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och
överlämnas till revisionen.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i
hanteringen av bidrag till föreningar.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att de rutiner och tillämpningen av
dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är
tillräcklig.
Sammantaget ställer sig socialnämnden bakom den återkoppling som revisionen lämnat gällande
hantering av föreningsbidrag och avser utveckla rutiner och riktlinjer rörande föreningsbidrag och
uppföljning av dessa.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2021-08-16
Revisionsrapport Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021
Missiv från revisionen - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Haglund, ordförande revisionen.

För kännedom:

Camilla Lundholm, sf

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-08-16
Änr SN 2021/54.000
1 av 3
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef

Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms
stad 2021
Förslag till beslut

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och
överlämnas till revisionen.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i
hanteringen av bidrag till föreningar.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att de rutiner och tillämpningen av
dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är
tillräcklig.
Sammantaget ställer sig socialnämnden bakom den återkoppling som revisionen lämnat gällande
hantering av föreningsbidrag och avser utveckla rutiner och riktlinjer rörande föreningsbidrag och
uppföljning av dessa.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i
hanteringen av bidrag till föreningar.
Granskningen har omfattat riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.
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Tjänsteutlåtande

2021-08-16
Änr SN 2021/54.000
2 av 3

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att de rutiner och tillämpningen av
dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är
tillräcklig.

För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer
från de förtroendevalda revisorerna:
•

Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är
ändamålsenliga och aktuella.

•

Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för
avsett ändamål.

•

Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av
bidrag/-stöd.

•

Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive
ansvarig nämnd.

•

Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig
uppföljning av dessa.

Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens
resultat och lämnade rekommendationer.
Revisionen har överlämnat rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för
teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 september 2021 och till
Kommunfullmäktige för kännedom.
Socialnämndens svar
Socialnämnden har riktlinjer och rutiner som grund för utbetalning av föreningsbidrag vilka kan ses över
och revideras på de punkter det behövs, vilket skapar en säkrare hantering. En genomgång av befintliga
riktlinjer och rutiner kommer att göras.
Säkerställande av att utbetalningen sker till rätt förening behöver förbättras genom rutiner för hur
samverkan med ekonomifunktionen ska genomföras är något som socialnämnden ställer oss bakom.
Socialnämnden arbetar fram en rutin för hur detta säkerställs.
Socialnämnden ställer sig bakom att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av
föreningsbidrag. Återrapporteringen sker i nuläget en gång per år genom årsredovisningen och
verkshetsberättelsen från föreningarna. Socialnämnden initierar till att få en mer specificerad
återrapportering över vad föreningarna använt föreningsbidragen använts till.
Uppföljningen av föreningsbidrag till socialnämnden kan förbättras. Socialnämnden efterfrågar det inte i
dagsläget, men är något som kan införas för att säkerställa att föreningsbidragen används till det de är
avsedda för. En specifikation över vad bidraget ska användas till kan införas i ansökningsformuläret som
föreningarna lämnar in. Uppföljning kan sedan göras utifrån inkomna ansökningar och motiveringar.
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Kommunövergripande mål och riktlinjer för utbetalning av föreningsbidrag ur ett
jämställdhetsperspektiv bör framarbetas. Kommunövergripande mål och riktlinjer för utbetalning av
föreningsbidrag ur ett jämställdhetsperspektiv bör även det framarbetas. Ett pågående arbete med
strategi för Agenda 2030 pågår, där jämställdhet är inkluderat.
Sammantaget ställer sig socialnämnden bakom den återkoppling som revisionen lämnat gällande
hantering av föreningsbidrag.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2021-08-16
Revisionsrapport Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021
Missiv från revisionen - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Anders Haglund, ordförande revisionen.

För kännedom:

Camilla Lundholm, sf

Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
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§ 72 Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag
Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och
överlämnas till revisionen.

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. I granskningen framkom
att den sammanfattande revisionella bedömningen är att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är
helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig.
Tekniska enheten arbetar för närvarande med att ändra rutiner och riktlinjer på området efter beslut
från nämnden den 24/8 där beslut om att ta bort bidraget kallat ”Övriga bidrag”. I detta arbete tas
revisionens rekommendationer med.
Förvaltningen kommer återkomma med förslag på internkontrollpunkter i arbetet med nästkommande
internkontrollplan i samråd med kommunstyrelsen.
Frågeställningen kring mål kopplat till jämställdhet har diskuterats och arbetas aktivt med, även detta
arbete sker i samråd med kommunstyrelsen.
Inventeringsarbetet av samtliga avtal pågår och majoriteten av både arrendeavtal, nyttjanderättsavtal
och lokalhyresavtal är inventerade. I detta arbete framkom bland annat att avtalet med Lions Club
behöver förnyas och förhandling med hyresgästen startades upp föregående år. Nytt avtal skall tecknas
efter att en underhållsinventering är genomförd.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande – Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 2021-09-08
Skrivelse - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-24
Revisionsrapport - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Remiss - Yttrande på revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag i Vaxholms stad 2021,
2021-05-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Maria Poutamo, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Haglund, revisionen
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag
Förslag till beslut

Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar
Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och
överlämnas till revisionen.
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. I granskningen framkom
att den sammanfattande revisionella bedömningen är att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är
helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig.
Tekniska enheten arbetar för närvarande med att ändra rutiner och riktlinjer på området efter beslut
från nämnden den 24/8 där beslut om att ta bort bidraget kallat ”Övriga bidrag”. I detta arbete tas
revisionens rekommendationer med.
Förvaltningen kommer återkomma med förslag på internkontrollpunkter i arbetet med nästkommande
internkontrollplan i samråd med kommunstyrelsen.
Frågeställningen kring mål kopplat till jämställdhet har diskuterats och arbetas aktivt med, även detta
arbete sker i samråd med kommunstyrelsen.
Inventeringsarbetet av samtliga avtal pågår och majoriteten av både arrendeavtal, nyttjanderättsavtal
och lokalhyresavtal är inventerade. I detta arbete framkom bland annat att avtalet med Lions Club
behöver förnyas och förhandling med hyresgästen startades upp föregående år. Nytt avtal skall tecknas
efter att en underhållsinventering är genomförd.

Bedömning

Förvaltningen bedömer att många av de rekommendationer som revisionen föreslår kräver samordning
över nämnderna.
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Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande – Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 2021-09-08
Skrivelse - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-24
Revisionsrapport - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27
Remiss - Yttrande på revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag i Vaxholms stad 2021, 2021-0527

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Maria Poutamo, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Susanne Edén, sbf
Kommunstyrelsen

