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Yttrande över revisorernas granskning av hantering av bidrag till 
föreningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med ekonomichefens 
förslag.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av nämndernas och 
bolagens regelverk gällande bidragsgivning till föreningar så att samordning uppnås. Vidare sker en 
översyn av de redovisningsmässiga principerna gällande kontering av bidrag. Uppdraget ska vara 
genomfört senast i oktober 2017. 

Beslutsunderlag
Granskningsrapport, februari 2017

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat barn- och 
utbildningsnämndens, kulturnämndens och socialnämndens uppföljning och interna kontroll avseende 
hanteringen av bidrag till föreningar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att nämndernas 
hantering av föreningsbidrag brister. De ser att det finns utvecklingspotential gällande den 
nämndsövergripande samordning samt behov av översyn gällande bidragsregler, uppföljning och 
kontroller. 

Revisorerna har med utgångspunkt i rapporten lämnat rekommendationer till nämnderna. Därutöver har 
följande rekommendationer lämnats till kommunstyrelsen:

• Genomföra en översyn av nämndernas och bolagens hantering av det sammanlagda stödet till 
föreningar.

Revisorernas rekommendationer bör följas av kommunstyrelsen.
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Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat barn- och
utbildningsnämndens, kulturnämndens och socialnämndens uppföljning och interna kontroll
avseende hanteringen av bidrag till föreningar. Vår sammanfattande bedömning är att
nämndernas hantering av föreningsbidrag brister. Vi ser att det finns utvecklingspotential
gällande den nämndövergripande samordningen och behov av översyn gällande
bidragsregler, uppföljning och kontroller.

Revisorernas rekommendation att kommunstyrelsen genomför en översyn gällande nämndernas och 
bolagens hantering av stödet till föreningar är adekvat och skall genomföras. Dessutom kommer översyn 
ske gällande konteringsprinciperna gällande bidrag och primärt utifrån om kontoplanen är tillräckligt 
differentierad vid olika bidragsposter.

Finansiering
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan.

Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☐ ☒ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☐ ☒ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan

Ekonomiavdelningen

Petter Hansson
Ekonomichef

Beslut skickas till:
Ange mottagaren av beslutet. Återges direkt i protokollet.




