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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört en
granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar. Granskningens syfte är att
bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande
hantering av bidrag till föreningar.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden
inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till
föreningar.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund
för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Ja

Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen? Ja

Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer? Ja

Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt
förening och enligt nämndens beslut?

Delvis

Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av
nämnden utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål
som de beviljats för?

Delvis

Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag
till nämnden?

Delvis

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

● Säkerställa att rutiner upprättas för hantering, bedömning och utbetalning av
föreningsbidrag med syfte att säkerställa kontinuitet i handläggning och bedömning
vid personalomsättning och längre frånvaro.

● Säkerställa att riktlinjer för föreningsbidrag och delegationsordning harmonierar för
att säkerställa tydlighet avseende beslut, uppföljning och återrapportering.

● Säkerställa att de kontroller som idag genomförs avseende ansökningar, inför
utbetalning och efter utbetalning dokumenteras på ett enhetligt sätt.
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Inledning
Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till
föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt antagna
riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor
vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga riktlinjer och policys. Av
dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och
kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med beviljad ansökan.

En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande
intern kontroll på området medför ökad risk för oegentligheter och i förlängningen
förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.

Marks kommun har ett aktivt föreningsliv där sammanlagt 191 olika föreningar är
bidragsberättigade och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Kommunen betalade år
2020 ut 7,2 mkr i bidrag till bidragsberättigade föreningar.

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning
avseende kultur- och fritidsnämndens arbete med intern kontroll vid bidragsgivning till
föreningar.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en
tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar.

Revisionsfrågor:

● Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och
utbetalning av föreningsbidrag?

● Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?
● Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?
● Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt

nämndens beslut?
● Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda

föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
● Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Revisionskriterier
● Marks kommuns riktlinjer för föreningsbidrag
● Kommunens regler för ekonomisk förvaltning

Avgränsning
Granskningen avser kultur- och fritidsnämnden och avgränsas i huvudsak till
räkenskapsåret 2021.
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Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier avseende styrdokument och
rutiner samt genom stickprovsmässig granskning med avseende på ändamålsenliga
underlag för utbetalda föreningsbidrag. Totalt har 5 föreningsbidragsansökningar
kontrollerats. Fördelning och urval har skett utifrån bedömning av risk och väsentlighet.

Följande bidrag har valts ut:

● Lokalt aktivitetsstöd (1 ansökan)
● Kommunalt aktivitetsstöd (1 ansökan)
● Anläggnings- och underhållsbidrag (2 ansökningar)
● Akutstöd, Covid-19 (1 ansökan)

Inom ramen för granskningen har intervjuer med följande funktioner genomförts:

● Enhetschef, kultur- och fritidsnämnden
● Nämndsekreterare, kultur- och fritidsnämnden
● Utvecklingsledare, kultur- och fritidsnämnden
● Administratör/handläggare, kultur- och fritidsnämnden
● Ekonomiadministratör, kultur- och fritidsnämnden
● Ekonom, kommunledningskontoret

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapport.
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Granskningsresultat

Dokumenterade riktlinjer
Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för
beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Iakttagelser
Inom Marks kommun finns dokumenterade riktlinjer för föreningsbidrag antagna av
kultur- och fritidsnämnden 2020-10-15 § 93. Riktlinjerna behandlar inledningsvis de krav
som ställs för att en förening ska betraktas som bidragsberättigad. Totalt anges 11 krav,
och bland dessa framkommer bland annat att föreningar ska:

● vara ideella och öppna för alla,
● inneha ett organisationsnummer och antagit stadgar,
● bedriva den huvudsakliga verksamheten och ha sitt säte i Marks kommun,
● ha minst 15 registrerade och betalande medlemmar,
● bedriva en verksamhet som präglas av en demokratisk och jämställd inriktning samt

motverka kränkningar och diskriminering.

Av riktlinjerna framkommer även faktorer som medför att en förening inte kan anses
vara bidragsberättigad. Totalt anges 9 faktorer. Bland dessa framkommer att bidrag inte
kan sökas av:

● föreningar som får bidrag för samma verksamhet från samma/annan nämnd inom
kommunen,

● skol- och föräldraföreningar,
● politiska partiföreningar,
● paraply- och samorganisationer,
● ekonomiska föreningar.

Av nämndplanen 2021-2022, antagen 2020-12-15 §147, framkommer att det finns ca
200 bidragsberättigade föreningar som erhåller föreningsbidrag inom kommunen. Vidare
framkommer av riktlinjerna att föreningsbidragen syftar till att stödja och stimulera kultur-
och fritidsverksamhet inom kommunen. Med anledning av att nämnden ska ha möjlighet
att säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta, är de föreningar som beviljats bidrag
skyldiga att lämna insyn åt kultur- och fritidsförvaltningen. Bidragsbeviljade föreningar
som bryter mot kraven kan komma att bli återbetalningsskyldiga. Förvaltningen har
därtill rätt att granska föreningarna genom revision.

Totalt tillhandahåller nämnden 14 olika föreningsbidrag. För respektive bidrag
framkommer information om bidragen, tillvägagångssätt för ansökan och
ansökningsperiod. Vidare anges även eventuella regler för ansökan, begränsningar och
redovisning av de bidrag som berörs av dessa regler. Nämnden tillhandahåller bland
annat följande bidrag:
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● Startbidrag,
● Grundbidrag,
● Lokalbidrag,
● Lokalt aktivitetsstöd,
● Evenemangsbidrag.

Ansökan för en majoritet av bidragen sker via en digital plattform kallad Interbook Go.
Av riktlinjerna framkommer även att registrering av föreningar sker via plattformen och
under intervju uppges att bokningar av kommunens lokaler sker via plattformen.
Nämnden tillhandahåller instruktioner för registrering och ansökan via plattformen
Interbook Go. För övriga bidrag som inte hanteras genom Interbook Go tillhandahålls
blanketter för respektive bidrag.

Utöver de föreningsbidrag som omfattas av riktlinjerna framkommer även att kultur- och
fritidsförvaltningen ombesörjer utbetalningar av stöd till:

● Kamratföreningen Länken Mark,
● Svenska Röda Korset - Markkretsen (Röda Korset),
● Kvinnojouren i Mark,
● Studieförbund aktiva i Marks kommun,
● SISU Idrottsutbildarna (SISU).

Av intervjusvar framkommer att nämnden också handlägger ett föreningsbidrag som
tillkommit efter att nämnden fastställde riktlinjerna. Föreningsbidragets utformning
antogs av nämnden 2021-03-04 §20 och bygger på ett beslut fattat 2020-04-08 §32
rörande en ramökning om 700 tkr till verksamheter för ungdomar som inte vill/är aktiva
inom föreningslivet. Föreningsbidraget kallas utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet
och riktar sig mot föreningar som organiserar projekt och/eller insatser för den
prioriterade målgruppen. I nämndsbeslutet från 2021-03-04 återfinns riktlinjer för
ansökan samt redovisning av mottaget bidrag. Av intervjusvar framgår att
bestämmelserna för föreningsbidraget kommer att tas upp i nämndens riktlinjer
nästkommande år.

Vi noterar att det bland granskade dokument inte återfinns dokumenterade rutiner
rörande beslut och utbetalning av föreningsbidrag. Detta bekräftas även under intervju. I
samband med detta uppges det även att det inom förvaltningen finns en medvetenhet
om sårbarheten rörande bidragsprocessen orsakat av detta.

I kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, senast reviderad 2020-04-08 § 36,
framgår av verkställighetsförteckningen att granskning och utbetalning av ett antal
föreningsbidrag har delegerats till enhetschefen. Vidare framgår att granskning och
utbetalning av ett antal föreningsbidrag tillåts vidaredelegeras till handläggare. Av1

1 Granskning och utbetalning av föreningsbidrag som kan vidaredelegeras är aktivitetsstöd,
startbidrag, grundbidrag, lokalbidrag, skötselbidrag, driftbidrag till samlingslokaler samt bidrag till
studieförbund och SISU idrottsutbildarna, enligt delegationsordningen.
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delegationsordningen framgår även att nämndens presidium har delegation på att
bevilja akutstöd.

Vid jämförelse av delegationsordning och riktlinjer noterar vi att ett antal föreningsbidrag
inte återfinns i båda dokument, utöver utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet som
nyligen antagits. Exempelvis återfinns inte föreningsbidragen kartproduktionsbidrag,
kulturbidrag och evenemangsbidrag i delegationsordningen. Vid kontakt med
förvaltningen uppges att det finns en medvetenhet om behovet av att se över
delegationsordningen. Vid tidpunkten för granskningen har ett arbetet påbörjats med en
översyn av delegationsordningen med anledning av just detta.

Bedömning
Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning
av föreningsbidrag?

Ja.

Vi grundar vår bedömning på att det finns tydligt upprättade riktlinjer för tillhandahållna
föreningsbidrag. Vi har även tagit del av riktlinjer för det föreningsbidrag som utformades
efter att riktlinjerna fastställdes, och av den anledningen inte återfanns bland riktlinjerna.

Vi noterar dock att inarbetade rutiner för beslut och utbetalning av föreningsbidrag inte
finns dokumenterade. Vi ser det emellertid som positivt att det inom förvaltningen finns
en medvetenhet om sårbarheten som detta orsakar.

Vidare noterar vi att delegationsordningen och riktlinjerna inte harmonierar sett till
bidragstyper som återfinns i dokumenten. Detta kan leda till ovisshet gällande beslut och
återrapportering. Samtidigt ser vi det som positivt att det har påbörjats en översyn av
dessa dokument.

Följsamhet till riktlinjer och rutiner
Revisionsfråga 2: Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?

Iakttagelser
Inom kultur- och fritidsförvaltningen arbetar främst handläggare/administratör,
ekonomiadministratör och utvecklingsledare med frågor som rör föreningsbidragen. Av
intervjusvar uppges att ansökningar antingen inkommer via Interbook Go eller på
separata blanketter. Vidare uppges att granskning av ansökningar sker genom
jämförelse med eventuell ansökan från tidigare år. Exempelvis jämförs antalet
rapporterade aktivitetstillfällen, kopplat till föreningsbidraget lokalt aktivitetsstöd, med
tidigare års rapporterade antal. Förvaltningen kontaktar representanter från föreningarna
då avvikelser framkommer för att säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta.

Av intervjusvar framkommer även att handläggare, i vissa fall, genomför kontroller av
föreningars balans- och resultaträkningar. Som exempel lyfts ansökningar av
föreningsbidraget lokalbidrag, som syftar till att ersätta uppkomna lokalkostnader till viss
del. Till följd av att föreningar använder olika kontoplaner/kassabokföring efterfrågar
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förvaltningen fakturaunderlag för att kunna separera kostnader som exempelvis vatten,
värme och el.

Under intervju framgår att ovannämnda kontroller är rutinmässiga men att resultatet av
dem inte dokumenteras.

Ansökningarna bedöms sedan utefter de beslutade riktlinjer och eventuella
kompletteringar efterfrågas. När detta är genomfört sammanställs underlag för de
föreningar som har beviljats föreningsbidrag. Underlaget skickas sedan till kommunens
ekonomisystem och hanteras vidare av den centrala ekonomifunktionen. Utbetalningar
av de föreningsbidrag som hanteras utanför Interbook Go sköts av kultur- och
fritidsförvaltningens ekonomiadministratör.

I intervju uppges att nämnden återkommande reviderar riktlinjerna för föreningsbidrag
vilket kan försvårar följsamheten för förvaltningen och påverka bedömningar av dem. I
kontakt med representanter från förvaltningen framgår även att mindre revideringar sker
i samband med att nämnden fattar beslut om budget.

Under intervjuer uppges att ett antal avvikelse/undantag från riktlinjerna har genomförts
till följd av att covid-19 pandemin haft en stor påverkan på föreningslivet i kommunen.
Med anledning av detta antog kultur- och fritidsnämnden, 2020-05-14 § 49, ett antal
stödåtgärder i syfte att mildra pandemins negativa ekonomiska effekter. Bland
stödåtgärderna återfinns beslut att ge dispens för sen inlämning av årliga handlingar i
samband med ansökningar av föreningsbidrag. Enligt riktlinjerna riskerar ansökningar
som inkommer för sent att avslås. Under intervju uppges att flera föreningar fått
senarelägga årsmöten och har därmed inte haft möjlighet att inkomma med sina
ansökningar i tid.

Av samma beslut, 2020-05-14 § 49, framgår att kultur- och fritidsnämnden valde att
garantera samma bidragsnivå som under 2019 för föreningsbidragen lokalt- och
kommunalt aktivitetsstöd, om inte presenterade siffror för 2020 var högre. Detta innebar
att ifall antalet aktivitetstillfällen minskade för bidragsberättigade föreningar blev den
ekonomiska effekten av pandemin inte lika stor.

Verifiering av följsamhet
För att kontrollera följsamheten av beslutade riktlinjer har vi genomfört stickprovsmässig
granskning av totalt fem utbetalda föreningsbidrag. Bidragen är fördelade på fyra
bidragstyper; lokalt aktivitetsstöd, kommunalt aktivitetsstöd, anläggnings- och
underhållningsbidrag och akutstöd. Det totala utbetalda beloppet som har kontrollerats
är 158 751 kr, där det lägsta utbetalda beloppet är 14 151 kr och det högsta 72 510 kr.

Totalt har tre kontroller genomförts; kontroll av grunduppgifter; kontroll av efterlevnad
och kontroll av beslut. Grunduppgifterna har kontrollerats för att säkerställa att
bidragstagande förening är registrerad som bidragsberättigad och följer de
bestämmelser som återfinns bland riktlinjerna. Efterlevnad har kontrollerats per
bidragstyp och specifika bidragsregler som återfinns bland riktlinjerna. Inom kontrollen
av efterlevnad har vi kontrollerat ansökningens underlag, belopp, tidpunkt för ansökan
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och eventuell uppföljning. Kontroll av beslut har kontrollerats mot bestämmelser i
delegationsordningen. För komplett lista av kontrollområden se bilaga 1.

Resultatet av den stickprovsmässiga granskningen presenteras i tabellen nedan (tabell
1).

Tabell 1. Stickprovsmässig granskning

Bidragstyp Belopp Kontroll
grunduppgifter

Kontroll
efterlevnad

Kontroll
beslut

Stickprov 1 Lokalt aktivitetsstöd 38 955 OK OK OK

Stickprov 2 Kommunalt
aktivitetsstöd

15 153 OK OK OK

Stickprov 3 Anläggnings- och
underhållningsbidrag

17 982 OK OK OK

Stickprov 4 Anläggnings- och
underhållningsbidrag

14 151 OK OK OK

Stickprov 5 Akutstöd, Covid-19 72 510 OK OK OK

Resultatet visar på att samtliga kontroller bedöms uppfyllda. Samtliga bidragsbeviljade
föreningar är registrerade som bidragsberättigade och både efterlevnad och beslut har
skett i enlighet med riktlinjerna och delegationsordningen. Vi noterar att beviljade bidrag
för lokalt- och kommunalt aktivitetsstöd bygger på siffror från 2019, vilket går i linjer med
tidigare omnämnt nämndsbeslut, 2020-05-14 § 49. Anpassningar efter nämndsbeslutet
har även gjorts för en ansökan i stickprovet som inkommit fem dagar för sent.

Bedömning
Följs upprättade riktlinjer och rutiner av förvaltningen?

Ja.

Vi grundar vår bedömning på att resultatet för genomfört stickprov visar på en följsamhet
av beslutade riktlinjer. Vi noterar även en följsamhet till de anpassade riktlinjerna till följd
av Covid-19 pandemin.

Med anledning av att det inte finns några dokumenterade rutiner för hanteringen av
föreningsbidrag kan vi inte uttala oss om efterlevnaden av dessa.

Ansökningar och riktlinjer
Revisionsfråga 3: Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?

Iakttagelser
I Årsrapporten 2020, behandlad och antagen av nämnden 2021-02-11 §3, framgår att de
bidragsberättigade föreningarna har blivit bättre på att hantera bidragsansökningar via
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Interbook Go. Det noteras att det trots förbättringarna även i framtiden kommer att
krävas en supportfunktion för att bistå föreningarna med deras ansökningar.

Av intervjusvar framgår att förvaltningen varit delaktig i föreningarnas förbättring och
följsamhet vid hantering av bidragsansökningar. Exempelvis har förvaltningen erbjudit
utbildning av plattformen Interbook Go och varit behjälplig vid registrering av föreningar
och ansökningar. Detta har bland annat skett genom “föreningsmingel”, där föreningar
har bjudits in och fått möjligheten att ställa frågor om systemet i syfte att effektivisera
förvaltningens arbete och utbilda föreningarna. Det uppges även att de tjänstepersoner
som arbetar med föreningsbidragen återkommande får svara på frågor kring
föreningsbidragen från de föreningar som hör av sig.

Vi har tagit del av upprättade instruktioner för registrering och ansökan via Interbook Go
som distribueras till föreningar av förvaltningen. Dessa dokument behandlar registrering
och ansökan stegvis med syfte att underlätta ansökningsprocessen för de
bidragsberättigade föreningarna. Hänvisning till ansökningsregler (tidpunkt m.m.)
återfinns för respektive föreningsbidrag i riktlinjerna.

Under intervjuer framkommer att det fortsatt föreligger utmaningar för föreningar då en
ansökan, i regel, registreras en gång per år. Detta innebär ett sällananvändande av
systemen och utöver detta föreligger det en viss omsättning bland styrelsemedlemmar
och föreningsansvariga, vilket innebär att det inte är givet att det är samma person som
årligen sköter ansökan. Problematiken kring sällananvändning utgör därmed en indirekt
utmaning även för förvaltningen. Under intervju uppges att det förekommer att
föreningar begår misstag och gör fel vid ansökan och att förvaltningen då behöver bistår
med hjälp.

Resultatet från den stickprovsmässiga granskningen visar på en god uppfyllelse av de
beslutade riktlinjerna. Samtliga granskade ansökningar har uppfyllt beslutade krav. Vi
har dock enbart kontrollerat ansökningar som redan blivit beviljade bidrag vilket innebär
att vi inte kan bedöma uppfyllnaden av ansökningar som blivit nekade bidrag.

I samband med intervju beskrivs att det enbart är ett begränsat antal
bidragsansökningar som får avslag. Under år 2020 uppskattades antalet till ca 15-16
ansökningar. Vanligt förekommande orsak till avslag uppges vara att föreningar inte är
bidragsberättigade, inte uppnår ställda krav eller att budgeterade medel redan delats ut
(t.ex. avseende akutbidrag).

Utöver inkomna bidragsansökningar uppges att det förekommer att föreningar tar
direktkontakt med förvaltningen och/eller handläggare för ansökningar av bidrag som
inte återfinns bland beslutade bidrag.

Bedömning
Uppfyller ansökningarna krav i beslutade riktlinjer?

Ja.
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Vi grundar vår bedömning på att förvaltningen uppges ha arbetat aktivt för en ökad
uppfyllelse av ansökningar. Vi uppmärksammar även att det har noterats en förbättring
av föreningars hantering av ansökningar.

Slutligen grundar vi vår bedömning på att samtliga kontrollerade ansökningar uppfyller
krav i beslutade riktlinjer.

Vi noterar dock att ett antal ansökningar (både registrerade och oregistrerade) fortsatt ej
är korrekta. Trots det relativt låga antalet föreligger det möjligen ett fortsatt behov av att
informera och på andra sätt säkerställa att ansökningar är korrekta.

Kontroll av utbetalning
Revisionsfråga 4: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening
och enligt nämndens beslut?

Iakttagelser
För verksamhetsåret 2021 är 8,6 mkr budgeterat för föreningsbidrag, vilket framgår av
nämndplanen 2021-2022. I budgeten ingår även den ramökning om 700 tkr som tidigare
har nämnts. Under intervju uppges att det är kommunens centrala ekonomifunktion som
hanterar utbetalningar av föreningsbidrag registrerade via Interbook Go. Som tidigare
nämnts hanterar kultur- och fritidsförvaltningens ekonomiadministratör utbetalningar av
föreningsbidrag som registreras utanför plattformen, via de blanketter och webbformulär
som förvaltningen tillhandahåller.

När handläggare på förvaltningen har sammanställt underlag för de föreningar som
beviljats bidrag skickas dessa till ekonomiadministratörer på den centrala
ekonomifunktionen för inläsning i kommunens ekonomisystem. Det uppges att det i
samband med utbetalningen från ekonomifunktionen sker kontroll av föreningarnas
uppgifter. Bland annat kontrolleras organisationsnummer och bankuppgifter. Kontrollen
sker mellan de uppgifter som finns registrerade i Interbook Go och de uppgifter som
finns i kommunens ekonomisystem. Vi noterar dock att kontrollen inte dokumenteras.

På uppgift framgår att utbetalningen först genomförs efter att uppgifterna har
kontrollerats och överensstämmer. I de fall uppgifterna inte stämmer överens, vilket kan
bero på att föreningarna har uppdaterat sina bankuppgifter i Interbook Go, kontaktas
representanter från föreningen för att säkerställa att kommunen har de korrekta
uppgifterna.

För de föreningsbidrag som hanteras utanför Interbook Go upprättas ett underlag med
kontering och information om föreningsbidraget och mottagare. Underlaget skickas
sedan för attest till enligt attestordningen ansvarig tjänsteperson/chef alternativt flera
tjänstepersoner/chefer. När underlaget är attesterat genom signatur lämnas det vidare
till förvaltningens ekonomiadministratör som hanterar utbetalningen av föreningsbidraget
manuellt.

Vi har tagit del av totalt 30 utbetalningsunderlag för föreningsbidraget akutstöd, som
handläggs av nämndens presidium, ett underlag för utbetalning av stöd till Röda Korset
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och 10 underlag för bidrag till SISU och studieförbund. Dessa bidrag hanteras inte via
Interbook Go. Det totala beloppet för akutstöd är ca 500 tkr, för Röda Korset 210 tkr och
för studieförbund och SISU ca 1,1 mkr. För samtliga underlag framgår mottagarförening,
bankuppgifter, kontering, belopp, verifikationsnummer samt tre attester;
granskningsattest, beslutsattest och behörighetsattest. Utöver attestflödet genomförs
inga andra rutinmässiga kontroller. På betalningsunderlagen för SISU, studieförbunden
och Röda Korset framgår ingen hänvisning till när beslut om bidraget fattades, till
skillnad från betalningsunderlagen för aktutstöd.

Av kultur- och fritidsnämndens nämndplan 2020-2021, fastställd av nämnden
2019-12-12 §137, framgår att nämnden har identifierat manuella utbetalningar som en
potentiell risk. Det framgår att det saknas inbyggda kontrollmoment samt att det inte
krävs hantering av två personer i samband med utbetalning. Vi har inte kunnat härleda
en uppföljning av resultatet och i kontakt med representanter från förvaltningen framgår
att resultatet inte dokumenterades. Under sektionen för internkontrollplan för nämndplan
2021-2022 har manuella utbetalningar inte lyfts upp som en potentiell risk. I samband
med sakgranskning framkom att attest avseende utbetalningar av föreningsbidrag i
dagsläget görs i tre led: granskningsattest, beslutsattest och behörighetsattest.

Bedömning
Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och enligt
nämndens beslut?

Delvis.

Vi grundar vår bedömning på att det uppges finnas vissa kontrollmoment för att
säkerställa att utbetalning sker till rätt förening, kontroll mot ekonomisystem och
attestflöde. Emellertid dokumentas inte dessa kontroller och vi noterar att utöver dessa
sker inga andra rutinmässiga kontroller.

Till följd av att resultatet från genomförd internkontroll inte dokumenterades har vi inte
kunnat verifiera att upprättade kontroller är tillräckliga.

Kontroll av ändamålsenligt användande
Revisionsfråga 5: Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden
utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?

Iakttagelser
Av intervjusvar och granskning av riktlinjerna framkommer att ett flertal av de
föreningsbidrag som kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller är årliga bidrag som
betalas ut efter genomförd prestation. Det innebär att förvaltningen granskar
ändamålsenligheten innan bidraget beviljas och betalas ut.

Föreningsbidragen lokalt- och kommunalt aktivitetsstöd är exempel på bidrag som
betalas ut efter genomförd prestation. Bidragen ges till föreningar som under året
genomfört aktiviteter som uppfyller de krav som regleras i riktlinjerna. Utbetalning av
bidraget baseras på antalet genomförda och godkända aktiviteter. Föreningsbidragen
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evenemangsstöd och kulturbidrag är även exempel på bidrag som betalas ut först efter
att prestationen är genomförd och bedömd som ändamålsenlig. För dessa bidrag krävs
redogörelse för aktivitet eller evenmang samt en ekonomisk redogörelse av uppkomna
kostnader och eventuella intäkter. Bidragen betalas ut först efter att förvaltningen tagit
del av och granskat dessa redogörelser.

Bland föreningsbidragen återfinns även bidrag som beviljas innan prestation eller
motsvarande är genomförd. Exempel på detta är anläggnings- och underhållsbidrag.
Bidraget betalas ut till föreningar med egna anläggningar och syftar till att ge ekonomisk
stöttning för större insatser eller inköp av inventarier. Nivån på bidraget baseras på
offererad kostnad. Utbetalningen av bidraget sker emellertid först efter att en beviljad
förening kunnat uppvisa faktura och bekräftelse på betalning. Ändamålsenligheten av
användandet av bidraget säkerställs genom krav på ekonomisk redovisning samt
kontroll av fakturor mot tidigare inlämnad offert.

Av riktlinjerna för bidraget utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet framgår att även2

detta bidrag betalas ut innan prestation eller motsvarande är genomförd. Föreningar
som beviljats bidrag redovisar användande av bidrag tillsammans med ekonomisk och
resultatmässig redovisning relaterat till bidragets syfte och mål.

Som tidigare nämnts har förvaltningen rätt att granska bidragstagande föreningar genom
revision. Under intervju framkommer att detta verktyg sällan används. Som förklaring
anges att organisationen som arbetar med föreningsbidrag, understundom, upplevs vara
underbemannad och till följd av detta har ett lägre fokus riktats mot kontroll av utbetalda
föreningsbidrag. Under intervju uppges även att det finns en viss förbättringspotential
kopplat till att granska bokföring och den finansiella kontrollen av bidragsberättigade
föreningar. Ett första steg har tagits genom att även begära in föreningarnas
balansrapporter, vilket tidigare inte gjordes.

Av intervjusvar framkommer även att förvaltningen, i vissa fall, genomför
verksamhetsbesök hos nyligen registrerade föreningar, i annat fall tas kontakt via
telefon. För föreningar med nya lokaler med avsikt att söka lokalbidrag uppges besök
ske rutinmässigt. Dessa rutiner är dock inte dokumenterade och framkommer inte av
riktlinjerna.

Genom den stickprovsmässiga granskningen har vi även kunnat granska de kontroller
som görs för att säkerställa att utbetalda bidrag används ändamålsenligt. För granskade
lokalt- och kommunalt aktivitetsstöd överensstämmer antalet aktivitetstillfällen med
utbetalt bidrag. Vi har dock inte kunnat verifiera detta genom kontroll av deltagarlistor. I
samband med intervju uppgavs att förvaltningen sedan en tid inte systematiskt begär in
deltagarlistor för kontroll. Dessa begärs enbart in i samband med stickkontroller som då
sker på förekommen anledning.

För bidragstypen anläggnings- och underhållsbidrag har vi kunnat verifiera att offererad
kostnad inte avvikit från fakturerad kostnad i sådan utsträckning att det påverkat den

2 Som tidigare beskrivits framkommer av 2021-03-04 §20.
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berättigade bidragsnivån. I det ena fallet avvek fakturerad kostnad med ca 5% och i det
andra fallet avvek inte fakturerad kostnad från offererad kostnad.

Bedömning
Genomförs tillräckliga kontroller för att säkerställa att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?

Delvis.

Vi grundar vår bedömning på att det finns kontrollmoment för samtliga bidragstyper,
antingen genom retroaktivt eller proaktivt säkerställande av ändamålsenligheten.
Resultatet av den stickprovsmässiga granskningen visar på att dessa i huvudsak
efterlevs, dock har vi exempelvis inte kunnat verifiera antalet aktivitetstillfällen.

Vidare noterar vi att representanter från förvaltningen uppger att det finns en viss
förbättringspotential gällande kontroll av bokföring och finansiell kontroll av
bidragsberättigade föreningar.

Vi noterar även att möjligheten att granska bidragstagande föreningar genom revision
inte används.

Uppföljning och återrapportering
Revisionsfråga 6: Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till
nämnden?

Iakttagelser
Av delegationsordningen framgår, som tidigare nämnt, att granskning och utbetalning av
flera föreningsbidrag återfinns under verkställighetsförteckningen. Detta innebär att
granskning och utbetalning av dessa föreningsbidrag inte behöver anmälas eller
återrapporteras till nämnden. Detta bekräftas även av intervjusvar och det framkommer
att nämnden fattar beslut kring budget och att uppföljning sker genom månatlig
budgetuppföljning.

Efter genomgång av protokoll noterar vi bland annat följande:

● Nämnden har mottagit en presentation av utbetalda kulturbidrag år 2019
(2020-03-04 §19)

● Ekonomisk uppföljning av budget sker löpanden och att i vissa fall omnämns
föreningsbidragens påverkan specifik (t.ex. 2020-03-04 §18, 2020-06-11 §65 och
2021-03-04 §19)

● Nämnden har fattat beslut om akutstöd, till följd av rådande pandemi, vid två tillfällen
under granskad tidsperiod (2020-11-09 §124 och 2021-05-11 §62)

● Nämnden har även fattat beslut rörande de bidrag där förvaltningen ombesörjer
utbetalningen men som inte faller under ramen för föreningsbidrag (t.ex. bidrag till
Kvinnojouren 2021-05-11 §68, Röda Korset 2021-03-04 §28 och Kamratföreningen
Länken Mark 2021-06-10 §84)
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● Beslut rörande de föreningsbidrag som omfattas av delegationsordningen men som
inte återfinns under verkställighetsförteckningen återrapporteras till nämnden och
återfinns som informationspunkter i nämnden protokoll (t.ex. 2020-10-15 §104 och
2020-12-09 §143)

I nämndplanen 2021-2022 återfinns ett antal följetal rörande föreningsbidrag. Utöver
antalet bidragsberättigade föreningar omnämns antalet deltagartillfällen , men det3

framkommer dock inte några siffror över antalet. Detsamma gäller i nämndplanen
2020-2021, där följetalet antal deltagartillfällen omnämns men inga siffror framkommer.
Däremot framkommer siffror för ett antal följetal i nämndens Årsrapport 2020 som rör
öppen ungdomsverksamhet inom kommunen. Föreningsbidragens ekonomiska
påverkan, och anledning till eventuell avvikelse, följs även upp i årsrapporten 2020.

På uppdrag av Marks kommun genomfördes 2017 en mer omfattande utredning av
föreningsbidragen tillsammans med en extern konsultbyrå. Inom ramen för
granskningen har vi tagit del av den rapport som sammanställdes. Av intervjusvar
framkommer dock att utredningen blev inaktuell relativt kort efter att den färdigställts till
följd av att den baserades på bidragsregler som reviderades och uppdaterades kort efter
utredningen. Utredningen genomfördes även innan kommunen började använda
plattformen Interbook Go, vilket även bidrog till att utredningen till viss del betraktas som
inaktuell. Sedan 2017 har en liknande omfattande utredning inte genomförts.

Bedömning
Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Delvis.

Vi grundar vår bedömning på att det sker en kontinuerlig uppföljning och
återrapportering av framförallt ekonomiskt utfall för bidragen till nämnden. Vi har kunnat
verifiera detta genom granskning av protokoll.

Samtidigt noterar vi att nämndens ambition om uppföljning av verksamhetsresultat
genom följetal är bristfällig då inga siffror för följetalen framkommer av nämndplanen
2020-2021 eller 2021-2022.

3 Antalet deltagartillfällen under en period beräknas baserat på antalet genomförda arrangemang
och antalet individer som deltagit i dessa arrangemang.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun genomfört en
granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar. Granskningens syfte är att
bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande
hantering av bidrag till föreningar.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden
inte helt säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till
föreningar.

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

● Säkerställa att rutiner upprättas för hantering, bedömning och utbetalning av
föreningsbidrag med syfte att säkerställa kontinuitet i handläggning och bedömning
vid personalomsättning och längre frånvaro.

● Säkerställa att riktlinjer för föreningsbidrag och delegationsordning harmonierar för
att säkerställa tydlighet avseende beslut, uppföljning och återrapportering.

● Säkerställa att de kontroller som idag genomförs avseende ansökningar, inför
utbetalning och efter utbetalning dokumenteras på ett enhetligt sätt.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

1. Finns dokumenterade
riktlinjer och rutiner som
ligger till grund för beslut
och utbetalning av
föreningsbidrag?

Ja
Det finns tydligt upprättade
riktlinjer för tillhandahållna
föreningsbidrag. Vi har även
tagit del av riktlinjer för det
föreningsbidrag som
utformades efter att riktlinjerna
fastställdes, och av den
anledningen inte återfanns
bland riktlinjerna.

Vi noterar dock att inarbetade
rutiner för beslut och
utbetalning av föreningsbidrag
inte finns dokumenterade,
vilket medför en sårbarhet i
hanteringen kopplat till
nyckelpersoner.
Vidare noterar vi att
delegationsordningen och
riktlinjerna inte fullt ut
harmonierar sett till
bidragstyper som återfinns i
dokumenten.

2. Följs upprättade riktlinjer
och rutiner av
förvaltningen?

Ja
Resultatet för genomfört
stickprov visar på en
följsamhet av beslutade
riktlinjer. Vi noterar även en
följsamhet till de anpassade
riktlinjerna till följd av Covid-19
pandemin.
Vi konstaterar dock att det inte
finns några dokumenterade
rutiner för hanteringen av
föreningsbidrag, varför vi inte
kan uttala oss om
efterlevnaden av dessa.

3. Uppfyller ansökningarna
krav i beslutade riktlinjer?

Ja
Förvaltningen arbetar aktivt för
en ökad uppfyllelse av
ansökningar och en positiv
utveckling beskrivs ha skett
under de senaste åren.
Samtliga kontrollerade
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ansökningar uppfyller krav i
beslutade riktlinjer.

4. Finns kontroller som
säkerställer att
utbetalningar sker till rätt
förening och enligt
nämndens beslut?

Delvis
Kontroller för att säkerställa att
utbetalning sker till rätt
förening finns, t.ex. sker
kontroll mot ekonomisystem
och attestflöde. Emellertid
dokumentas inte dessa
kontroller.

5. Genomförs tillräckliga
kontroller för att säkerställa
att av nämnden utbetalda
föreningsbidrag används
till det ändamål som de
beviljats för?

Delvis
Vi konstaterar att kontroller för
att säkerställa att utbetalda
föreningsbidrag finns och
resultatet av den
stickprovsmässiga
granskningen visar på att
dessa i huvudsak efterlevs. Vi
har dock exempelvis inte
kunnat verifiera antalet
aktivitstillfällen.
Vidare noterar vi att det finns
en viss förbättringspotential
gällande kontroll av bokföring
och finansiell kontroll av
bidragsberättigade föreningar.
Möjligheten att granska
bidragstagande föreningar
genom revision används inte.

6. Sker en tillräcklig
uppföljning och
återrapportering av bidrag
till nämnden?

Delvis
Nämnden tar löpande del av
uppföljning avseende
ekonomiskt utfall för
föreningsbidrag. Avvikelse
noteras dock avseende
uppföljning av
verksamhetsresultat genom
nyckeltal.
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Bilaga 1.
Genomförda kontroller inom ramen för stickprovskontroll:

1. Grunduppgifter
a. Registrerad som bidragsberättigad
b. Föreningsnamn
c. Organisationsnummer
d. Ort

2. Efterlevnad i förhållande till specifik bidragsregler i riktlinjerna
a. Genomförd ansökan
b. Eventuella underlag (beroende på bidragstyp)
c. Tidpunkt för ansökan
d. Ansökt belopp
e. Eventuell uppföljning (beroende på bidragstyp)

3. Kontroll beslut
a. Delegationsordning
b. Beslutsunderlag
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November 2021

Fredrik Carlsson Jesper Häggman
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Marks kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2021-04-21. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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