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Granskning av bidragsgivning till 
föreningar 

Sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att idrotts- och föreningsnämnden, kul-
turnämnden samt socialnämnden Centrum till stor del säkerställt en tillfredsställande in-
tern kontroll vad gäller hantering av föreningsbidrag. I granskningen har vi dock identifi-
erat ett antal utvecklingsområden. Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi 
därför de granskade nämnderna att utveckla och systematisera arbetet med egenkontroller 
i bidragsgivningen. 

Rapportsammandraget baseras på rapporten Granskning av bidragsgivning till föreningar 
som finns på www.goteborg.se/stadsrevisionen. 

Bakgrund 
Civilsamhällets bidrag till staden är viktigt. Föreningsbidrag är ett sätt för staden att 
stärka civilsamhället och därmed också arbeta mot fullmäktiges olika målsättningar för 
staden, bland annat inom områdena hälsa, jämlikhet och kultur. Stadens kostnader för för-
eningsbidrag är omfattande. Samtidigt som stadens bidragsgivning är möjliggörande för 
ett stort antal föreningar, organisationer och enskilda kulturutövare är föreningsbidrag ett 
förtroendekänsligt område. Det är viktigt att bidrag fördelas på rätt grunder, och att det 
sker på ett likvärdigt och transparent vis. Det är också viktigt att bidragen används till av-
sedda ändamål och att de inte går till oseriösa aktörer. Det finns annars risk både för att 
staden drabbas av förtroendeskada som för att skattepengar används på ett felaktigt sätt. 

Granskningens utgångspunkter 
Syftet med granskningen är att bedöma om idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämn-
den och socialnämnden Centrum har säkerställt en tillfredsställande intern kontroll vad 
gäller hantering för föreningsbidrag.  

För att besvara syftet har granskningen fokuserat på tre övergripande frågeområden; styr-
ning av bidragsverksamheten, handläggningsprocessen samt arbetet för att förebygga jäv 
och andra oegentligheter.  

http://www.goteborg.se/stadsrevisionen


 

Stadsrevisionen, Granskning av bidragsgivning till föreningar 2 (4) 

Iakttagelser och bedömningar 
Stadsrevisionens samlade bedömning är att de granskade nämnderna till stor del säker-
ställt en tillfredsställande intern kontroll vad gäller hantering av föreningsbidrag. I 
granskningen har vi dock identifierat ett antal utvecklingsområden. 

Bedömningsarbetet kan bli mer transparent  
Fullmäktiges krav såsom de utrycks i stadens riktlinje för bidragsgivning omhändertas i 
nämndernas egna styrande dokument och processer. Därtill styr respektive nämnd i viss 
utsträckning bidragsgivningen genom särskilda utlysningar eller liknande. Granskningen 
visar dock att det inte alltid är tydligt utifrån vilka bedömningsgrunder, eller med hänvis-
ning till vilka prioriteringar, den faktiska fördelningen av bidrag sker. Detta gäller främst 
idrotts- och föreningsnämnden samt kulturnämnden. För att bidragsgivningen ska känne-
tecknas av transparens och opartiskhet är det, enligt stadsrevisionens mening, viktigt att 
det tydligt framgår för de sökande hur nämnden prioriterar mellan likvärdiga ansök-
ningar. 

Riskmedvetenheten behöver öka  
Samtliga nämnder har väl utvecklade rutiner för att förebygga jäv i handläggningen men 
vi kan konstatera att nämnderna har kommit olika långt vad gäller arbetssätt för att mot-
verka andra former av oegentligheter. Ingen av nämnderna har i sin samlade riskbild eller 
internkontrollplan för 2022 identifierat den bidragsgivande verksamheten som särskilt ut-
satt. Samtidigt har samtliga förvaltningar identifierat risk för – eller förekomst av – oe-
gentligheter och/eller fusk i sina respektive processer. Stadsrevisionen bedömer därför att 
nämndernas riskmedvetenhet rörande andra former av oegentligheter behöver ökas, vilket 
skulle ge förvaltningarna bättre förutsättningar att identifiera samt minska risken för att 
bidrag betalas ut på felaktiga grunder.  

Avsaknad av systematik i egenkontrollen 
Samtliga granskade nämnder har till stor del väl utvecklade rutiner för handläggningen av 
föreningsbidrag. Vår stickprovsgranskning indikerar därtill att rutiner och arbetssätt är 
implementerade och efterlevs. Vi noterar att en ny e-tjänst ska implementeras under 2022 
och vi ser positivt på detta. Dock bedömer vi att samtliga nämnder kan utveckla och sys-
tematisera sina egenkontroller. Det sker löpande egenkontroller för att tillse att nämn-
derna följer sina egna rutiner. Men avsaknaden av systematik i denna process medför en 
risk för att egenkontroller inte utförs i den omfattning som krävs för att säkerställa en till-
räcklig intern kontroll i handläggningsprocessen. Eftersom ingen sammanställning eller 
analys sker kan inte verksamheterna anpassa rutiner och kontrollmoment utifrån egenkon-
trollernas resultat. Det kan handla både om att avveckla onödiga kontrollmoment där kon-
trollkostnaden överväger kontrollnyttan men också om att införa nya kontrollmoment för 
att motverka oegentligheter i särskilt sårbara bidragstyper och/eller delar av handlägg-
ningsprocessen.  Nämnderna bör därför systematisera och sammanställa resultaten får de 
egenkontroller som genomförs, dels så att egenkontrollerna kan användas i ett kvalitets-
höjande syfte dels för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll och motverka förekoms-
ten av oegentligheter.  
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Rekommendationer 
Mot bakgrund av de bedömningar vi har gjort i rapporten lämnar vi följande rekommen-
dation: 

Stadsrevisionen rekommenderar idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden och soci-
alnämnden Centrum att utveckla och systematisera arbetet med egenkontroller i bidrags-
givningen. 



Stadsrevisionen 
Postadress: Box 2141, 403 13 Göteborg 
Besöksadress: Stora Badhusgatan 6, Göteborg 
Kontaktcenter: 031-365 00 00, kansli: 031-368 07 00 
stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se  
www.goteborg.se/stadsrevisionen 
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