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§ 13 Svar på uppföljande granskning av föreningsbidrag från nämnden 
för teknik, fritid och kultur 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisonen har inom uppföljande granskning av Nämnden för teknik, fritid och kulturs hantering av 
föreningsbidrag efterfrågat svar på frågan hur nämnden avser leva upp till rekommendationen om att:  

• Säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett 
ändamål. 

Nämnden har två typer av bidrag till föreningslivet.  

Kontroller genomförs innan utbetalning av bidrag. Båda bidragen utbetalas i efterskott efter 
redovisning.   

Kommunalt aktivitetsbidrag  

Bidraget baseras på föreningarnas faktiska ungdomsaktiviteter under en termin.  

För att kunna söka kommunalt aktivitetsbidrag finns det beslutade riktlinjer (se bif. riktlinjer) om vilka 
krav som ställs på en förening för att klassas som bidragsberättigad i Vaxholms stad.  

Utöver de ovan nämnda riktlinjerna måste föreningen också redovisa sina aktiviteter och möta 
nedanstående krav:  

- Närvarorapportera i kommunens boknings- och bidragssystem  

- Aktiviteten ska vara för föreningsmedlemmar i åldern 7-20 år  

- Aktiviteten ska ha en varaktighet på minst sextio minuter  

- Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst fem deltagare utöver ledare  

- Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år  

- Föreningen ska redovisa minst 10 sammankomster för de bidragsberättigade 
medlemmarna under ansökningsperiod  

När föreningen ansöker om bidrag görs kontroller att föreningen lever upp till riktlinjerna och att 
aktiviteterna följer beslutat regelverk.  

Bidraget utbetalas i efterskott till föreningarna.  

Lokalbidrag  

För att kunna söka lokalbidrag finns det beslutade riktlinjer (se bif. riktlinjer) om vilka krav som ställs på 
en förening för att klassas som bidragsberättigad i Vaxholms stad.  

Utöver ovan nämnda riktlinjerna måste föreningen vid ansökan om lokalbidrag:  
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- Lämna in sin ansökan i kommunens boknings- och bidragssystem  

- Specificera sina bidragsgrundande kostnader och kostnaderna måste också styrkas med 
underlag (t.ex. fakturor)  

Bidraget utbetalas i efterskott till föreningarna.  

Båda bidragen betalas alltså ut i efterskott och inga krav ställs på hur medel skall nyttjas. Det finns alltså 
inga möjligheter inom ramen för beslutade rutiner att göra uppföljande kontroller på hur de används.  

Befintliga kontrollfunktioner bedöms därför tillräckliga. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.  

Handlingar 
Protokollsutdrag KS 2022-12-08/§ 86  
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-11-22 
Uppföljande granskning Vaxholms stad 2022, 2022-10-10 
Missiv - uppföljande granskning Vaxholms stad (föreningsbidrag), 2022-10-10 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Revisionen  
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§ 86 Svar på uppföljande granskning av föreningsbidrag 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
1. Svar på uppföljande granskning av föreningsbidrag antas som nämndens eget och överlämnas till 
revisionen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisonen har inom uppföljande granskning av Nämnden för teknik, fritid och kulturs hantering av 
föreningsbidrag efterfrågat svar på frågan hur nämnden avser leva upp till rekommendationen om att:  

• Säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett 
ändamål. 

Nämnden har två typer av bidrag till föreningslivet.  

Kontroller genomförs innan utbetalning av bidrag. Båda bidragen utbetalas i efterskott efter 
redovisning.   

Kommunalt aktivitetsbidrag  

Bidraget baseras på föreningarnas faktiska ungdomsaktiviteter under en termin.  

För att kunna söka kommunalt aktivitetsbidrag finns det beslutade riktlinjer (se bif. riktlinjer) om vilka 
krav som ställs på en förening för att klassas som bidragsberättigad i Vaxholms stad.  

Utöver de ovan nämnda riktlinjerna måste föreningen också redovisa sina aktiviteter och möta 
nedanstående krav:  

- Närvarorapportera i kommunens boknings- och bidragssystem  

- Aktiviteten ska vara för föreningsmedlemmar i åldern 7-20 år  

- Aktiviteten ska ha en varaktighet på minst sextio minuter  

- Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst fem deltagare utöver ledare  

- Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år  

- Föreningen ska redovisa minst 10 sammankomster för de bidragsberättigade 
medlemmarna under ansökningsperiod  

När föreningen ansöker om bidrag görs kontroller att föreningen lever upp till riktlinjerna och att 
aktiviteterna följer beslutat regelverk.  

Bidraget utbetalas i efterskott till föreningarna.  

 

Lokalbidrag  
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Svar på uppföljande granskning av föreningsbidrag från nämnden för 
teknik, fritid och kultur 

Förslag till beslut 
1. Svar på uppföljande granskning av föreningsbidrag antas som nämndens eget och överlämnas till 
revisionen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Revisonen har inom uppföljande granskning av Nämnden för teknik, fritid och kulturs hantering av 
föreningsbidrag efterfrågat svar på frågan hur nämnden avser leva upp till rekommendationen om att:  

• Säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett 
ändamål. 

Nämnden har två typer av bidrag till föreningslivet.  

Kontroller genomförs innan utbetalning av bidrag. Båda bidragen utbetalas i efterskott efter 
redovisning.   

Kommunalt aktivitetsbidrag  

Bidraget baseras på föreningarnas faktiska ungdomsaktiviteter under en termin.  

För att kunna söka kommunalt aktivitetsbidrag finns det beslutade riktlinjer (se bif. riktlinjer) om vilka 
krav som ställs på en förening för att klassas som bidragsberättigad i Vaxholms stad.  

Utöver de ovan nämnda riktlinjerna måste föreningen också redovisa sina aktiviteter och möta 
nedanstående krav:  

- Närvarorapportera i kommunens boknings- och bidragssystem  

- Aktiviteten ska vara för föreningsmedlemmar i åldern 7-20 år  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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- Aktiviteten ska ha en varaktighet på minst sextio minuter  

- Sammankomsten ska vara ledarledd och ha minst fem deltagare utöver ledare  

- Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år  

- Föreningen ska redovisa minst 10 sammankomster för de bidragsberättigade 
medlemmarna under ansökningsperiod  

När föreningen ansöker om bidrag görs kontroller att föreningen lever upp till riktlinjerna och att 
aktiviteterna följer beslutat regelverk.  

Bidraget utbetalas i efterskott till föreningarna.  

 

Lokalbidrag  

För att kunna söka lokalbidrag finns det beslutade riktlinjer (se bif. riktlinjer) om vilka krav som ställs på 
en förening för att klassas som bidragsberättigad i Vaxholms stad.  

Utöver ovan nämnda riktlinjerna måste föreningen vid ansökan om lokalbidrag:  

- Lämna in sin ansökan i kommunens boknings- och bidragssystem  

- Specificera sina bidragsgrundande kostnader och kostnaderna måste också styrkas med 
underlag (t.ex. fakturor)  

Bidraget utbetalas i efterskott till föreningarna.  

 

Båda bidragen betalas alltså ut i efterskott och inga krav ställs på hur medel skall nyttjas. Det finns alltså 
inga möjligheter inom ramen för beslutade rutiner att göra uppföljande kontroller på hur de används.  

Befintliga kontrollfunktioner bedöms därför tillräckliga. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut förväntas inte få några negativa konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut förväntas inte få några negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-11-22 
Uppföljande granskning Vaxholms stad 2022, 2022-10-10 
Missiv - uppföljande granskning Vaxholms stad (föreningsbidrag), 2022-10-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 
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För att kunna söka lokalbidrag finns det beslutade riktlinjer (se bif. riktlinjer) om vilka krav som ställs på 
en förening för att klassas som bidragsberättigad i Vaxholms stad.  

Utöver ovan nämnda riktlinjerna måste föreningen vid ansökan om lokalbidrag:  

- Lämna in sin ansökan i kommunens boknings- och bidragssystem  

- Specificera sina bidragsgrundande kostnader och kostnaderna måste också styrkas med 
underlag (t.ex. fakturor)  

Bidraget utbetalas i efterskott till föreningarna.  

 

Båda bidragen betalas alltså ut i efterskott och inga krav ställs på hur medel skall nyttjas. Det finns alltså 
inga möjligheter inom ramen för beslutade rutiner att göra uppföljande kontroller på hur de används.  

Befintliga kontrollfunktioner bedöms därför tillräckliga. 

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

Handlingar 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-11-22 
Uppföljande granskning Vaxholms stad 2022, 2022-10-10 
Missiv - uppföljande granskning Vaxholms stad (föreningsbidrag), 2022-10-10 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Revisionen  


