
 

 

 

Östersunds kommuns revisorer 
har granskat  

kommunens bidrag 
till föreningar 
Granskningens syfte har varit att svara på om 
nämnderna har en tillfredsställande intern 
kontroll när det gäller bidragstilldelningen. 

Fungerar i huvudsak bra, men.. 

Granskningen har visat att bidragsgivningen i 
huvudsak fungerar på ett bra sätt, men det 
finns också visst utrymme för förbättring. 

Det finns dokumenterade beskrivningar av 
besluts-, och handläggningsrutiner som också 
följs. Det saknas dock anvisningar om doku-
mentation och redovisning av genomförda 
uppföljningar.  

Nämnderna har i huvudsak säkerställt att en 
insyn i hur fördelning av bidrag sker på ob-
jektiva grunder och att det finns tydliga pri-
oriteringsregler.  

Insyn och fördelningsgrunder 
kan förbättras 

Vad avser de bidrag som Kultur- och fritids-
nämnden delar ut är de dels av normkaraktär. 
Dvs uppfylls ställda krav erhålls också bidrag.  

Men det finns också bidrag där det sker sub-
jektiva bedömningar och där insynen i hur 
prioriteringar görs kan förbättras. I vissa 
stycken finns det även behov av att se över re-
gelverket. Det gäller indelningen i klasser av 
hembygdsgårdarna, samt bidragen till 
samlingslokaler som vi bedömer att inte är 
öppna för alla föreningar på lika villkor.  

Vägledning för jävshantering 
saknas. 

Det finns en medvetenhet om jävsproblem 
bland handläggarna, men det saknas skrift-
liga vägledningar. Det gäller såväl Kommun-
styrelse som berörda nämnder.  

 
Det gör att tolkningarna för var gränserna 
går kan variera mellan handläggarna.  

Ny typ av bidrag 

En ny typ av bidrag/avtal kallat ”Idéburet of-
fentligt partnerskap” (IOP) har börjat använ-
das. Rättsläget vad avser IOP i förhållande till 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) är 
ännu oklart. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar nämnderna att ställa krav 
på att få en redovisning av vilka kontrol-
ler/uppföljningar som gjorts i samband med 
att bidrags-/uppföljningsärendena presente-
ras för resp. nämnd. 

KFN bör se över reglerna för bidragen till 
hembygdsgårdar och samlingslokaler så att 
de vilar på objektiva fördelningsgrunder eller 
på annat sätt blir mer begripliga. 

KS bör ta fram en vägledning för vad som är 
jäv och hur det ska hanteras för kommunen 
generellt, dels kompletteras av nämnderna 
utifrån deras förhållanden.  

KS och SOAN bör tydliggöra vad som är före-
ningsbidrag i samband med ”Idéburet offent-
ligt partnerskap” och beakta regelverket en-
ligt Lagen om offentlig upphandling. Det 
finns också anledning att i vissa situationer 
anlita upphandlingsexpertis. 
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