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Sammanfattning  

Revisorerna granskade år 2014 kommunstyrelsen utifrån följande revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten 

tillräcklig? 

Revisorerna bedömde att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fri-

tidsförvaltningens verksamhet inte var tillräcklig. Det baserades på att kommunstyrelsen 

vid sidan av budgetdialogen inte vid något tillfälle under år 2013 behandlat kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamhet. Utöver den beskrivning som finns i årsredovisningen 

upprättas ingen verksamhetsberättelse där utfallet av kvalitetsmålen redovisas. Reviso-

rerna bedömde vidare att ansvar och roller kan tydliggöras mellan förvaltningschef och 

handläggare när det gäller föreningsbidragen, handläggningen av föreningsbidrag kan 

förbättras, utvärdering av verksamhetens kvalitet görs inte samt att återrapportering till 

kommunstyrelsen av kultur- och fritidsverksamheten inte sker. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut vidtagit ändamålsenliga åtgärder och an-

passningar till följd av revisorernas granskning från år 2014. Det baserar vi på att ansvar 

och roller fortsatt kan förtydligas när det gäller hanteringen av föreningsbidrag och bidrag 

till studieförbund samt att den interna kontrollen kan förbättras när det gäller hantering-

en av föreningsbidrag. 

Vi bedömer att utvärderingen av verksamhetens kvalitet och återrapporteringen av kul-

tur- och fritidsförvaltningens verksamhet har förbättrats. Det baserar vi på att återrappor-

tering sker enligt den beslutade styrmodellen och att utvärderingen av verksamhetsmålen 

har förbättrats sedan granskningen genomfördes. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Är ansvar och roller för kul-

tur- och fritidsverksamheten 

tydliggjorda? 

Ej uppfyllt  

Vår bedömning från granskningen år 2014 

kvarstår. Det finns fortsatt utrymme att tydlig-

göra ansvar och roller mellan förvaltningschef 

och handläggaren när det gäller hanteringen 

av föreningsbidragen. Bedömningen gäller 

även utbetalning av bidrag till studieförbun-

den. Vi anser att underlagen till bidragsutbe-

talningarna bör signeras av två personer för att 

stärka den interna kontrollen över utbetal-

ningsprocessen. 

Sker handläggning av bidrag 

på ett tillfredsställande sätt?  

Ej uppfyllt  

Vi bedömer fortsatt att rutinerna kring hante-

ring av föreningsbidrag och bidrag till studie-
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förbund behöver stärkas för att den interna 

kontrollen ska vara tillräcklig. Det behöver 

säkerställas att det framgår på vilka kriterier 

som en ansökan har bedömts. Vi anser att den 

interna kontrollen skulle stärkas om stickprov 

genomfördes av föreningars bokföring och 

andra handlingar samt av medlemsmatriklar. 

Eftersom bidragsreglerna innehåller krav på 

att en förening ska vara drogfri och att man 

ska stimulera jämlikhet mellan ungdomsgrup-

per lika väl som jämställdhet mellan könen, 

anser vi att det bör göras en uppföljning av i 

vilken grad dessa målsättningar uppnås. Re-

sultatet av uppföljningen bör dokumenteras. 

Vi bedömer att bidragen till studieförbunden 

fördelas enligt tidigare beslut och gällande 

riktlinjer. Vi anser att det bör ske en kontinu-

erlig prövning av om fördelningen av bidragen 

medverkar till att de syften som beskrivs i reg-

lerna uppnås. 

 

Sker utvärdering av verk-

samhetens kvalitet? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det sker en viss utvärdering av 

verksamhetens kvalitet när verksamhetsmålen 

utvärderas inom ramen för den återrapporte-

ring som sker i samband med delårsrapporter 

och i årsredovisningen. Vi instämmer i förvalt-

ningschefens bedömning att vissa av verksam-

hetsmålen bör uppdateras för att bättre besk-

riva kvalitetsaspekterna i verksamheten. 

Vi ser positivt på att det kommer att genomfö-

ras en fritidsvaneundersökning som kan ligga 

till grund för uppföljning av verksamheten och 

dess kvalitet. 

 

Sker återrapportering av 

kultur- och fritidsverksam-

heten till kommunstyrelsen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att återrapportering av kultur- och 

fritidsverksamheten sker till kommunstyrelsen 

i delårsrapporter och i årsredovisningen. Vi 

konstaterar vidare att det finns en dialog mel-

lan kommunstyrelsens företrädare och kultur- 

och fritidschefen i olika frågor.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Revisorerna granskade år 2014 kommunstyrelsen utifrån följande revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten 

tillräcklig? 

Revisorerna bedömde att kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kultur- och fri-

tidsförvaltningens verksamhet inte var tillräcklig. Det baserades på att kommunstyrelsen 

vid sidan av budgetdialogen inte vid något tillfälle under år 2013 behandlat kultur- och 

fritidsförvaltningens verksamhet. Utöver den beskrivning som finns i årsredovisningen 

upprättas ingen verksamhetsberättelse där utfallet av kvalitetsmålen redovisas. Reviso-

rerna bedömde vidare att ansvar och roller kan tydliggöras mellan förvaltningschef och 

handläggare när det gäller föreningsbidragen, handläggningen av föreningsbidrag kan 

förbättras, utvärdering av verksamhetens kvalitet görs inte samt att återrapportering till 

kommunstyrelsen av kultur- och fritidsverksamheten inte sker. 

Revisorerna har beslutat att följa upp granskningen från år 2014 med särskilt fokus på 

vilka förbättringar som genomförts utifrån granskningen och kommunstyrelsens efterföl-

jande svar. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Uppföljningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Har kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder och anpassningar till följd 
av revisorernas granskning från år 2014? 

Granskningen sker baserat på följande revisionskriterier: 

 Kommunallagen 

 Gällande interna styrdokument 

Följande kontrollmål ska besvaras av uppföljningen: 

 Är ansvar och roller för kultur- och fritidsverksamheten tydliggjorda? 

 Sker handläggningen av bidrag på ett tillfredsställande sätt? 

 Sker utvärdering av verksamhetens kvalitet? 

 Sker återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten till kommunstyrelsen? 

2.3. Metod och avgränsning 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen. 

Vi har genomfört intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, kultur- och fritidschef, 

handläggare av föreningsbidrag samt kultursekreterare. 

Vi har tagit del av följande dokument: budget 2015, delårsrapport 2015, årsredovisning 

2015, regler för föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde, 

regler för bidrag till studieförbund verksamma i Hultsfreds kommun samt kommunstyrel-

sens delegationsordning (KS § 121/2013).  
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Vi har tagit 17 stickprov på utbetalningar av föreningsbidrag samt 3 stickprov på utbetal-

ning av bidrag till studieförbund under år 2015. 

Rapporten har faktakontrollerats av kultur- och fritidschefen. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

För varje kontrollmål redogörs för vilka bedömningar som gjordes i den ursprungliga 

granskningsrapporten och svaret som lämnades av kommunstyrelsen (KS § 76/2014). 

Därefter följer en beskrivning av de iakttagelser som gjorts i samband med uppföljningen 

och en revisionell bedömning. 

3.1. Är ansvar för kultur- och fritidsverksamheten tyd-

liggjorda? 

3.1.1. Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten gjordes bedömningen att ansvar och roller kunde tydliggöras mel-

lan förvaltningschef och handläggaren när det gäller hanteringen av föreningsbidragen. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs att det sker en översyn av ansvar och roller samt en 

kompletterad delegationsordning under 2014. 

3.1.2. Iakttagelser vid uppföljningen 

I granskningsrapporten beskrevs att det var handläggaren som beslutade om föreningsbi-

dragen. Enligt delegationsordningen är det förvaltningschefen som ska fatta besluten. 

Delegationsordningen har inte ändrats sedan år 2013.  

Vi har genom att ta stickprov granskat underlag till bidragsutbetalningar under år 2015. 

Granskningen visar att för en tredjedel av stickproven har både förvaltningschef och 

handläggare signerat underlagen. För återstående del av stickproven är det endast hand-

läggare som signerat underlagen utom för enstaka utbetalningar där det finns underlag, 

men signatur saknas.  

3.1.3. Bedömning 

Vår bedömning från granskningen år 2014 kvarstår. Det finns fortsatt utrymme att tydlig-

göra ansvar och roller mellan förvaltningschef och handläggaren när det gäller hantering-

en av föreningsbidragen. Bedömningen gäller även utbetalning av bidrag till studieför-

bunden. Vi anser att underlagen till bidragsutbetalningarna bör signeras av två personer 

för att stärka den interna kontrollen över utbetalningsprocessen. 

3.2. Sker handläggningen av bidrag på ett 
tillfredsställande sätt? 

3.2.1. Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten gjordes bedömningen att hanteringen av bidragen kan förbättras. 

Följande punkter framfördes i granskningen: 

1. Förvaltningen dokumenterar inte hur en ansökan har bedömts. 

2. I riktlinjerna sägs att en förening som har beviljats bidrag ska kunna visa upp sin 

bokföring och sina handlingar på det sätt som kultur- och fritidsförvaltningen be-

stämmer. Denna möjlighet används inte av förvaltningen. 
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3. Inför beslut om föreningsbidrag tas ingen hänsyn till om föreningen stimulerar 

jämlikhet mellan ungdomsgrupper eller mellan könen. 

4. Kultur- och fritidsförvaltningen hämtar inte in medlemsmatrikel för att stämma av 

hur många medlemmar som finns i föreningen och att de har betalat medlemsav-

gift. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs följande: 

1. Uppfylls kraven i våra regelverk så godkänns ansökan och inget ytterligare behov 

av dokumentation finns. Ev. avslag på en ansökan meddelas den berörda förening-

en och dokumenteras.  

2. Det sker alltid att vi kräver in ekonomi, årsberättelse och verksamhetsplaner från 

alla bidragsberättigade föreningar och det kommer också att ske stickprov med en 

grundligare kontroll hos föreningarna. 

3. Kommenteras inte. 

4. Här kommer förvaltningen att införa ett system för stickprov hos föreningarna. 

3.2.2. Iakttagelser vid uppföljningen 

Riktlinjerna för föreningsbidragen är oförändrade sedan år 2014.  

Vi har granskat följande typer av bidrag: 

 Aktivitetsbidrag 

 Driftbidrag 

 Grundbidrag 

 Gräsklipparbidrag 

 Kartbidrag 

 Kulturbidrag 

 Lokalbidrag 

 Skötselbidrag 

 Bidrag till samlingslokal 

 Bidrag efter beslut i kommunstyrelsen 

 Bidrag till studieförbund 

För att godkännas som bidragssökande förening krävs att föreningen skickar en blankett 

med föreningsdata, ekonomisk redogörelse, verksamhetsberättelse, revisorernas utta-

lande och verksamhetsplan. Handlingarna arkiveras systematiskt på kultur- och fritids-

förvaltningen. Varje verksamhetsberättelse signeras efter genomläsning. I intervjun besk-

rivs att om någon förening inte skulle lämna in sin handlingar och därmed mista rätten till 

bidrag skulle detta framgå av dokumentationen. 
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Ansökningar om bidrag som kräver ett politiskt beslut, till exempel investeringsbidrag, 

dokumenteras genom att de protokollförs och arkiveras tillsammans med framtagen 

tjänsteskrivelse. 

Det har inte skett någon djupare granskning av föreningarnas räkenskaper och någon 

medlemsmatrikel har inte begärts in för granskning. Istället för att granska föreningarnas 

medlemsmatrikel menar handläggaren att det går att göra en bedömning av verksamhet-

en och antal medlemmar genom att se på omfattningen av lokalbokningar. I intervjuerna 

beskrivs att det inte finns resurser att genomföra någon djupare granskning av förening-

arnas redovisning. 

Inrapportering av bidragsansökningar kan göras online. Det finns även blanketter för de 

olika bidragstyperna. Vid inrapportering av aktivitetsstöd ska aktivitetskorten bifogas. Vid 

varje inrapporteringstillfälle granskas aktivitetskorten för ett antal föreningar. Det kom-

munala aktivitetsstödet betalas inte ut förrän Smålandsidrotten godkänt de värden som 

föreningarna rapporterat.  

Det finns statistik över hur många flickor och pojkar i olika åldrar som deltar i idrottsför-

eningarnas aktiviteter, men statistiken används inte för att aktivt styra bidragen för att 

gynna en jämlik fördelning, enligt de intervjuade. 

Enligt riktlinjerna kan föreningar som inte uppfyller alla krav godkännas efter särskild 

prövning. Prövningen görs av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Enligt riktlinjerna ska de som accepterar droger (alkohol, narkotika eller doping) mista 

sina bidrag. En drogpolicy bör finnas i varje förening. Det görs ingen uppföljning att före-

ningarna har någon drogpolicy. 

Det finns särskilda riktlinjer för bidrag till studieförbund som är verksamma i Hultsfreds 

kommun. Bidraget fördelas i två steg. Först fördelas ett grundbidrag baserat på studieför-

bundens relativa andel av det senaste årets totala kommunala bidrag. Sedan fördelas ett 

volymbidrag baserat på den relativa andelen av de senast redovisade antalet studietimmar 

i kommunen. 

Vi har granskat fördelningen av budgeten för bidrag till studieförbunden år 2015. Efter 

genomgången konstaterar vi följande: 

 Den praktiska fördelningen av bidraget till studieförbunden innebär att SISU får 

30 % av den budgeterade summan enligt ett tidigare beslut. Därefter fördelas åter-

stoden av budgeten mellan studieförbundet enligt riktlinjerna.  

 Den fördelning av bidraget som sker enligt riktlinjerna är baserad på inrapporte-

rade värden. Studieförbundens ansökningar innehåller statistik över den verk-

samhet som bedrivits i kommunen. 

 Volymbidraget beräknas på antalet studietimmar, men på kommunens blankett 

”Ansökan om bidrag för studieförbund” ska antal deltagartimmar anges. Gransk-

ningen visar att det avser en gammal blankett. Hanteringen har förtydligats. 
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3.2.3. Bedömning 

Vi bedömer fortsatt att rutinerna kring hantering av föreningsbidrag och bidrag till studie-

förbund behöver stärkas för att den interna kontrollen ska vara tillräcklig. Det behöver 

säkerställas att det framgår på vilka kriterier som en ansökan har bedömts. Vi anser att 

den interna kontrollen skulle stärkas om stickprov genomfördes av föreningars bokföring 

och andra handlingar samt av medlemsmatriklar.  

Eftersom bidragsreglerna innehåller krav på att en förening ska vara drogfri och att man 

ska stimulera en jämlikhet mellan ungdomsgrupper lika väl som jämställdhet mellan kö-

nen, anser vi att det bör göras en uppföljning av i vilken grad dessa målsättningar uppnås. 

Resultatet av uppföljningen bör dokumenteras. 

Vi bedömer att bidragen till studieförbunden fördelas enligt tidigare beslut och gällande 

riktlinjer. Vi anser att det bör ske en kontinuerlig prövning av om fördelningen av bidra-

gen medverkar till att de syften som beskrivs i reglerna uppnås. 

3.3. Sker utvärdering av verksamhetens kvalitet? 
3.3.1. Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten görs bedömningen att utöver den beskrivning som finns i årsre-

dovisningen finns ingen utvärdering av verksamheten, vilket innebär att de kvalitetsmål 

som fullmäktige har satt upp för kultur- och fritidförvaltingen inte utvärderas. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs följande: 

Mål och nyckeltalen är nya år 2012. Redovisning av målen har inte kunna ske till fullo år 

2013. Några av målen kan komma att ändras i sin utformning under år 2014. 

3.3.2. Iakttagelser vid uppföljningen 

Kvalitetsmål som beskrivs ovan finns inte längre för verksamheten. Verksamhetsmålen 

för kultur- och fritidsförvaltningen följer den styrmodell som kommunfullmäktige har 

beslutat. Styrmodellen, som utgår från en strategikarta med fyra perspektiv, är samma 

som år 2012. Numera finns samtliga verksamhetsmål inom ramen för strategikartan.  

Verksamhetsmålen för de fyra olika perspektiven är i stort sett samma som vid förra 

granskningen. Kultur- och fritidschefen beskriver att vissa av målen behöver uppdateras.  

Verksamhetsmålen återrapporteras inom ramen för delårsrapport och årsredovisning. I 

årsredovisning 2015 finns en analys av måluppfyllelsen för de olika perspektiven. Ana-

lysen bidrar till förståelsen av utfallet som presenteras grafiskt.  

I samband med intervjun informerade kultur- och fritidschefen om att det ska genomföras 

en fritidsvaneundersökning i kommunen samt en utredning av fördelningen av förenings-

bidrag. Bland annat ska jämförelser göras med hur andra kommuner hanterar fördelning-

en av föreningsbidrag. Syftet är att skapa ett underlag för att säkerställa att fördelningen 

blir rättvis.  
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3.3.3. Bedömning 

Vi bedömer att det sker en viss utvärdering av verksamhetens kvalitet när verksamhets-

målen utvärderas inom ramen för den återrapportering som sker i samband med delårs-

rapporter och i årsredovisningen. Vi instämmer i förvaltningschefens bedömning att vissa 

av verksamhetsmålen bör uppdateras för att bättre beskriva kvalitetsaspekterna i verk-

samheten. 

Vi ser positivt på att det kommer att genomföras en fritidsvaneundersökning som kan 

ligga till grund för uppföljning av verksamheten och dess kvalitet. 

3.4. Sker återrapportering av kultur- och fritidsverk-
samheten till kommunstyrelsen? 

3.4.1. Bedömning och svar från år 2014 

I granskningsrapporten görs bedömningen att vid sidan budgetdialogen som kommunsty-

relsen har med verksamheter och nämnder har kommunstyrelsen inte vid något tillfälle 

under år 2013 behandlat kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. Vid de tillfällen där 

ärenden behandlats av kommunstyrelsen och som berört kultur- och fritidsförvaltningen 

har det handlat om investeringsbidrag till föreningar samt beslutet att anställa en ny kul-

tur- och fritidschef. 

I kommunstyrelsens svar beskrivs följande: 

Vid varje ny mandatperiod sker en uppdatering till kommunstyrelsen om förvaltningens 

verksamhet, samt att årligen i samband med budgetdialogen diskuteras verksamhet och 

ekonomi. Förvaltningen redovisar årligen till kommunstyrelsen sammanställning av utbe-

talda bidrag, redovisning av inköp av konst och övrig statistik över verksamhet som kom-

munstyrelsen önskar. Det sker kontinuerligt en god kontakt emellan förvaltningen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott i flera frågor avseende verksamheten i förvaltning. Åter-

kommande sker också en dialog om verksamhet och utveckling mellan förvaltningschef 

och kommunchef. 

3.4.2. Iakttagelser vid uppföljningen 

Återrapporteringen till kommunstyrelsen följer den struktur kommunfullmäktige har be-

slutat i styrmodellen (KF § 68/2011). Utöver det sker uppföljningen som beskrivs i svaret 

ovan. Förvaltningschefen föredrar ärenden i kommunstyrelsens arbetsutskott och har 

regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens ordförande i aktuella frågor. Det 

sker en informell uppföljning att enskilda ärenden verkställs. 

Vi har gått igenom protokollen från sammanträden i kommunstyrelsen och kommunsty-

relsens arbetsutskott under år 2015. Ärendena som behandlas är bland annat investe-

ringsbidrag till föreningar, ändring i policydokument, ny biblioteksplan, investering i Ha-

gadal, tält för fotboll och skate i Hagadal, motioner och förslag till samverkan kultur och 

fritid mellan Högsby kommun och Hultsfreds kommun.  

3.4.3. Bedömning 

Vi bedömer att återrapportering av kultur- och fritidsverksamheten sker till kommunsty-

relsen i delårsrapporter och i årsredovisningen. Vi konstaterar vidare att det finns en dia-

log mellan kommunstyrelsens företrädare och kultur- och fritidschefen i olika frågor.  
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