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1 Sammanfattning 

Region Skåne lämnar varje år betydande bidrag till en rad organisationer med olika 

inriktningar. Ur ett styrnings-, ekonomiskt- och förtroendeperspektiv är det viktigt att 

bidragsgivningen efterlever gällande policy och beslutade riktlinjer. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om ansvariga nämnder har en tillräcklig intern kontroll över hanteringen 

av lämnade bidrag. 

Den sammanfattande bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, 

psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden delvis 

har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att hanteringen av beviljade bidrag sker 

enligt gällande policy och riktlinjer. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder har en 

struktur för fördelning av bidrag som innehåller krav på ansökan och återrapportering till 

respektive förvaltning.  Nämndernas bidragshantering utgår från fullmäktiges policy för 

bidrag men efterlevs i varierande omfattning. Granskningen har visat på nedanstående 

iakttagelser och bedömningar.  

Granskade nämnder bedöms inte helt ha beviljat bidrag i enlighet med regionfullmäktiges 

policy samt riktlinjer för bidrag. Stickprovsgranskningen har visat att cirka hälften av 

organisationernas ansökningar innehåller någon form av avvikelse i förhållande till regelverk 

för bidrag. Av granskningen framgår att flera av de granskade nämnderna inte motiverar 

varför respektive organisation har tilldelats bidrag och inte anger villkor för vad respektive 

organisation förväntas uppnå i förhållande till beviljande medel. Detta bedöms inte vara i 

enlighet med beslutad policy. Tre av fyra nämnder saknar helt eller delvis en systematisk 

metod för fördelning av bidrag vilket medför att det inte på ett tydligt sätt framgår varför 

organisationer tilldelas ett visst belopp, varför organisationer tilldelas olika bidragsbelopp och 

varför organisationer inte har tilldelats bidrag.  

Nämnderna bedöms inte helt säkerställa att återrapportering av beviljade bidrag sker i enlighet 

med styrande dokument. Av granskningen framgår att nämnderna beviljar bidrag med stöd av 

olika styrande dokument, vilket resulterar i att regler och villkor för organisationernas 

återrapportering delvis skiljer sig åt. Granskningen visar att ett antal organisationer som 

mottagit bidrag för 2019 återrapporterat underlag som inte är i enlighet med fastställda krav. 

Det kan konstateras att nämnderna saknar skriftliga rutiner som säkerställer en systematisk 

uppföljning, vilket gör att nämndernas kännedom om brister i organisationernas 

återrapportering inte gått att säkerställa.  

Två av de granskade nämnderna bedöms inte ha en intern kontroll som säkerställer att 

åtgärder kan vidtas vid behov. Detta då resultatet av granskningen visar att organisationernas 

återrapporteringar delvis består av ofullständigt underlag och delvis inkommit efter utsedda 

tidsgränser. Av granskat underlag framgår att psykiatri-, habiliterings- och 

hjälpmedelsnämnden fattat beslut om återkrav avseende bidrag som beviljats för 2019. 

Granskningen har dock visat att nämnden beviljat bidrag till en organisation som under 2018 

och 2019 redovisat betydande överskott och fonderat medel, vilket inte är i enlighet med 

nämndens riktlinjer. Nämnden bedöms inte ha vidtagit åtgärder med anledning av detta.  
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2 Inledning 

2.1 BAKGRUND 

Region Skåne lämnar varje år betydande bidrag till en rad organisationer med olika 

inriktningar, exempelvis inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Ur ett styrnings-, 

ekonomiskt- och förtroendeperspektiv är det viktigt att bidragsgivningen efterlever gällande 

policy och beslutade riktlinjer. Det bör ske en tillräcklig uppföljning och kontroll av att 

lämnade bidrag nyttjas i enlighet med beslut. 

Revisorerna har under våren 2020 genomfört en förstudie av Region Skånes hantering av 

bidrag. Förstudien identifierade risker inom det aktuella området, bland annat inom 

uppföljning och kontroll, särskilt vad gäller förvaltningarnas möjlighet att säkerställa att 

återrapporteringen är korrekt. Utifrån identifierade risker beslutade Region Skånes revisorer 

att genomföra en fördjupad granskning inom området. 

2.2 SYFTE OCH REVISIONSFRÅGOR 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvariga nämnder har en tillräcklig intern 

kontroll över hanteringen av lämnade bidrag. 

Med en tillräcklig intern kontroll menas i denna granskning att hanteringen av bidrag sker i 

enlighet med regionfullmäktiges policy för bidrag till ideella organisationer och nämndernas 

beslutade riktlinjer för hantering av bidrag. 

Följande revisionsfrågor har besvarats: 

1. Har nämnderna beviljat bidrag i enlighet med kraven i regionfullmäktiges policy samt 

riktlinjer för bidrag? 

 

2. Säkerställer nämnderna att återrapporteringen av beviljat bidrag är i enlighet med 

regionfullmäktiges policy samt nämndernas riktlinjer för bidrag? 

 

3. Vidtas åtgärder i enlighet med regionfullmäktiges policy samt nämndernas riktlinjer 

för bidrag om återrapporteringen är ofullständig eller innehåller felaktigheter? 

2.3 AVGRÄNSNING 

Granskningen har avsett nämndernas hantering av bidrag till ideella organisationer, det vill 

säga den hantering som regleras av regionfullmäktiges policy för bidrag till ideella 

organisationer och i förlängningen nämndernas egna riktlinjer inom området. 

Granskningen har omfattat beviljade ansökningar 2020 och återrapporteringar som inkommit 

2020 men beviljats för år 2019. Granskningen har främst avsett verksamhetsbidrag men även 

aktivitetsbidrag som betalas ut till ideella organisationer inom psykiatri-, habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden. 
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I Region Skånes reglemente för nämnder och styrelser anges att ansvariga nämnder för att 

hantera bidrag är hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, psykiatri-, habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Granskningen har avsett dessa 

nämnder. Personalnämnden har ett ansvar att hantera bidrag enligt Region Skånes reglemente 

men har inte beviljat bidrag 2020 som faller in under avgränsningen ovan och medför att 

nämnden inte ingår i granskningen. 

2.4 REVISIONSKRITERIER 

Med revisionskriterier avses de grunder som bildar underlag för granskningens analyser, 

slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier tillämpas i denna granskning: 

• 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 

I kommunallagen anges nämndernas ansvar för att fullmäktiges beslut verkställs och för att se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. De 

ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

• Reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne (regionfullmäktige 2020-

06-16, § 43) 

 

- Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt reglementet lämna organisationsbidrag 

inom sitt ansvarsområde som omfattar hälso- och sjukvård i Region Skåne. 

- Kulturnämnden ansvarar för fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag till 

de regionala kulturinstitutionerna i Skåne enligt mål och riktlinjer som är fastställd 

av regionfullmäktige och regionstyrelsen. 

- Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden ska enligt reglementet lämna 

bidrag inom sitt ansvarsområde som bland annat omfattar hälso- och sjukvård samt 

stöd och service inom habilitering och hjälpmedel. 

- Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för fördelningen av statliga regional-

politiska utvecklingsmedel, övriga tillväxtmedel samt bidrag inom miljöområdet. 

 

• Policy för bidrag till ideella organisationer från Region Skåne (regionfullmäktige 

2018-06-19, § 58) 

I samband med regionfullmäktiges beslut uppdrogs nämnder med ansvar för bidragsgivning 

att fastställa nämndspecifika riktlinjer. Policyn reglerar organisationsbidrag för att stimulera, 

stödja och utveckla Skånes ideella organisationer. Bidragen som betalas ut till dessa 

organisationer ska i första hand bidrag till utveckling av regionfullmäktiges beslutade 

prioriterade områden. I beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål bidraget beviljas 

och de villkor som ska gälla för bidraget samt avse ett angivet bidragsår/period. En 

organisation som har beviljats bidrag av Region Skåne är skyldig att senast vid den tidpunkt 

som fastställts lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av 

vad medlen har använts till. 
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• Region Skånes bidrag till ungdomsorganisationerna (antagna av regionfullmäktige 

2004-04-20) 

I reglerna anges Region Skånes mål för bidrag till ungdomsorganisationerna som är att stödja 

en verksamhet som syftar till att utveckla organisationernas ideologiska, demokratiska, 

sociala och opinionsbildande funktioner. I reglerna anges villkor och grundkrav för att 

beviljas bidrag från Region Skåne. Bland annat att organisationen ska ha minst 300 

medlemmar i åldern 7 till 25 år bosatta i Skåne, ha verksamma lokalavdelningar i minst sex 

kommuner i Skåne och kunna redovisa minst 150 deltagardagar per år. För att bidrag ska 

utbetalas till ungdomsorganisationerna ska samtliga grundkrav vara uppfyllda. 

• Allmänna riktlinjer, kriterier och handläggningsrutiner för bidragsgivning till 

organisationer med folkhälsouppdrag (antagna av regionstyrelsen 2006-10-05). 

Syftet med bidragsgivning enligt riktlinjerna är att stimulera, stödja och utveckla Skånes 

ideella organisationer och föreningar som stödjande miljöer för hälsa. Bidrag utgår i princip 

till organisation/förening, vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer, kriterier 

och handläggningsrutiner gäller de bidrag som tidigare utgick från regionstyrelsen/folkhälso-

utskottet (numera regionala utvecklingsnämnden) till organisationer med så kallat folkhälso-

uppdrag och exkluderar bidrag till länkorganisationer och pensionärsorganisationer, vilket 

hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

• Nämndernas riktlinjer för bidragshantering. 

2.5 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier, stickprov och intervjuer.  

Granskningen har baserats på dokumentation med bäring på nämndernas hantering av bidrag 

till ideella organisationer som, policy, riktlinjer, arbetsbeskrivningar, sammanställningar, 

diarieförda handlingar och mailkorrespondens. Sammanställningar av nämndernas beslutade 

ansökningar för ideella organisationers bidrag 2019 och 2020 har begärts in. Utifrån 

sammanställningarna har ett stickprovsurval av bidragsansökningar 2020 och åter-

rapporteringar för 2019 genomförts per nämnd. 

Sammanlagt har 56 stickprov gjorts med följande fördelning: 

• 12 stickprov avser hälso- och sjukvårdsnämnden 

• 16 stickprov avser kulturnämnden 

• 16 stickprov avser psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 

• 12 stickprov avser regionala utvecklingsnämnden 

Huvuddelen av stickproven innehåller både respektive organisations ansökan för 2020 och 

återrapportering för 2019.  

Efter stickprovsgranskningen har intervjuer genomförts med tjänstepersoner som ansvarar för 

administration av bidrag inom respektive nämnds förvaltning. Intervjuerna har bland annat 
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fokuserat på de iakttagelser och frågor som uppkommit i respektive organisations ansökan 

och återrapportering. Sammanlagt har åtta tjänstepersoner intervjuats. 

Intervjuer har genomförts med: 

• Hälso- och sjukvårdsstrateg, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 

• Verksamhetskontroller, Region Skånes kulturförvaltning 

• Handläggare, Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsförvaltningen 

• Administrativ chef, Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsförvaltningen 

• Näringslivsutvecklare, enheten Näringsliv och Arbetsmarknad 

• Samordnare folkhälsofrågor idéburen sektor, enheten för Miljö 

• Enhetschef, enheten för Miljö 

• Utvecklingsstrateg, Regional utveckling 

I samband med granskningen har de intervjuade beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten. 

Detta för att säkerställa att granskningen bygger på korrekta iakttagelser och fakta. 

2.6 PROJEKTORGANISATION 

Revisionskontoret har genomfört granskningen under perioden augusti 2020 – januari 2021. 

Granskningsansvarig har varit Fredrik Jerntorp, certifierad kommunal revisor. Projekt-

medarbetare har varit Alexander Brydon, yrkesrevisor och Josefin Johansson, biträdande 

yrkesrevisor. Revisionsdirektör George Smidlund, certifierad kommunal revisor, har varit 

ansvarig för att kvalitetssäkra rapporten. Kontaktperson från revisorskollegiet har för denna 

granskning varit Gustavo Garcia.  
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3 Resultat från granskningen 

3.1 ORGANISATION OCH RIKTLINJER 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 

Nämndens bidrag administreras inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, vilket 

ingår i förvaltningen Koncernkontoret. Mottagare av bidrag under 2020 är exempelvis 

organisationer kopplade till hälso- och sjukvård samt intresseorganisationer för pensionärer. 

Nämnden beslutade om budget för bidrag avseende 2020 den 25 september 2019. Av 

nämndens internbudget framgår att 3,6 miljoner kronor avsattes till beviljande av bidrag. 

 

Nämnden beslutade om riktlinjer för bidrag till ideella organisationer i september 2018. 

Riktlinjerna gäller från och med bidragsåret 2019. Dessa tar utgångspunkt i region-

fullmäktiges policy för bidrag till ideella organisationer från Region Skåne och beskriver att 

nämnden varje år i mån av tillgång på ekonomiska medel lämnar bidrag till ideella 

organisationer i Skåne, vars insatser ses som ett komplement till nämndens egen verksamhet. 

I riktlinjerna anges vilka krav som ställs på de ideella organisationerna samt hur de ska gå 

tillväga för att ansöka om bidrag. Enligt Allmänna riktlinjer, kriterier och handläggning-

srutiner för bidragsgivning till organisationer med folkhälsouppdrag ska bidrag till 

länkorganisationer och pensionärsorganisationer hanteras av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

 

KULTURNÄMNDEN 

Nämndens bidrag administreras inom Kulturförvaltningen på enheten för kommunikation, 

uppföljning och analys. Mottagare av bidrag är ideella organisationer inom kulturområdena 

teater, dans, musik, film och kulturarv. Nämnden beslutade om budget för bidrag avseende 

2020 den 31 oktober 2019. Av nämndens budget framgår att 375,5 miljoner kronor avsattes 

för bidrag avseende 2020. 

 

Nämnden fastställde riktlinjer den 6 december 2018. I riktlinjen definieras ideella 

organisationer inom begreppet idéburen sektor. Idéburen sektor avser organisationer som är 

organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande 

organisationer, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. Nämndens 

bidragsgivning ska möjliggöra för befintliga och nya organisationer att med sin verksamhet 

bidra till att uppfylla nämndens mål. Bidragen ska i första hand stödja och stimulera de av 

nämndens prioriterade områden som anges i Regional kulturplan för Skåne. 

 

PSYKIATRI-, HABILITERING- OCH HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 

Nämndens bidrag administreras inom administrativa enheten på förvaltningen Psykiatri och 

habilitering. Mottagare av bidrag är handikapporganisationer som exempelvis har inriktning 

mot allergier och rörelsehinder. Nämnden beslutade om budget för bidrag avseende 2020 den 

31 oktober 2019. Det framgår inte av budgeten hur mycket medel som avsattes till bidrag. Vid 

kontroll framgår att nämndens beviljade bidrag för 2019 uppgick till 13,5 miljoner kronor. 
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Enligt intervju finns en bidragsgrupp bestående av representanter från handikapp-

organisationerna och tjänstepersoner inom förvaltningen. Gruppen bereder förslag till 

fördelning av bidrag inför nämndens beslut. 

 

Nämndens riktlinjer antogs den 15 februari 2019 med syfte att stödja föreningar och 

organisationer i deras arbete att utjämna skillnader och undanröja hinder för full delaktighet 

och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. I nämndens riktlinjer anges 

förutsättningar och krav för att beviljas bidrag. Bidragen som går att ansöka om är grund-

bidrag, medlemsbidrag, aktivitetsbidrag, projekt- och utvecklingsbidrag samt lägerbidrag. 

 

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 

Nämndens bidrag administreras inom flera enheter på avdelningen för regional utveckling 

(Koncernkontoret). Exempelvis enheten för miljö som ansvarar för bidrag inom miljö, 

ungdomsorganisationer och folkhälsa medan enheten för näringslivsutveckling ansvarar för 

hanteringen av bidrag till folkhögskolor. I nämndens budget och verksamhetsplan 2020 

framgår att nämndens avsatte 125 miljoner kronor till bidragsgivning för året. 

 

Nämnden fastställde riktlinjer för bidrag till idéburen sektor den 28 augusti 2020. Riktlinjen 

avser endast organisationsbidrag. I riktlinjen anges vilka grundläggande krav som ställs på 

organisationerna. Nämndens riktlinje omfattar inte ansökningarna för 2020 eller åter-

rapporteringen för 2019. Detta medför att riktlinjen därmed inte utgör något revisions-

kriterium i denna granskning. 

 

3.2 ANSÖKAN OCH BESLUT 

Revisionsfråga 1: Har nämnderna beviljat bidrag i enlighet med kraven i regionfullmäktiges 

policy samt riktlinjer för bidrag? 

56 ansökningar om organisationsbidrag 2020 har granskats. Stickprovsgranskningen har 

främst baserats på diarieförda underlag som inkommit med ansökan samt nämndernas beslut 

och beslutsunderlag. Genomförd granskning har utgått från fem frågeställningar som baseras 

på innehållet i regionfullmäktiges policy för bidrag. 

- Är organisationen ett viktigt alternativ eller komplement till Region Skånes 

verksamhet? 

- Är organisationen demokratiskt uppbyggd arbetar för värdegrundsfrågor som 

jämställdhet och allas lika rättigheter? 

- Har organisationen en regionalt inriktad verksamhet? 

- Har organisationen uppfyllt grundläggande krav vid ansökan? 

- Motiveras nämndens beslut om bidrag? 

3.2.1 IAKTTAGELSER 

3.2.1.1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 

I hälso- och sjukvårdsnämndens riktlinjer framkommer att bidragens syfte är att möjliggöra 

för organisationer att med sin verksamhet bidra till att uppfylla nämndens mål. Bidragen ska i 
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första hand stimulera och stödja nämndens prioriterade områden. Elva organisationers 

ansökningar har granskats. Granskningen visar att samtliga organisationer har en inriktning i 

enlighet med de områden som anges i policyn. Tre av organisationerna avser främst 

intressebevakning för pensionärer, sju organisationer avser i huvudsak hälso- och sjukvård 

samt en organisation avser folkhälsa. Nämndens mål och prioriterade områden framgår av 

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2020. Det kan konstateras att det i hälso- och 

sjukvårdsuppdraget saknas mål och prioriterade områden som är inriktade mot 

intressebevakning för pensionärer. Bidrag till dessa organisationer harmoniserar med 

allmänna riktlinjer från 2006 och policy för bidrag men inte med nämndens riktlinjer på ett 

tydligt sätt. 

 

Demokrati, jämställdhet och mångfald  

Stickprovsgranskningen har visat att det i ansökan inte funnits frågor, krav och beskrivningar 

gällande organisationernas arbete för jämställdhet och allas lika rättigheter. Det kan 

konstateras att granskade organisationer inte redovisar och beskriver demokratiska 

värderingar och medlemmarnas inflytande i samband med ansökan. Stickprovsgranskningen 

visar att stadgar/årsmöteshandlingar som beskriver medlemmarnas inflytande saknas för fem 

av elva organisationer. I nämndens riktlinjer anges att bidrag inte medges till organisationer 

där uppgifter framkommit som rubbar förtroendet för organisationen eller dess ledning. Av 

intervju framgår att förtroendet är svårt att kontrollera men att ansvariga tjänstepersoner 

försöker löpande fånga upp signaler om organisationernas verksamhet. 
 

Regionalt inriktad verksamhet  

I nämndens riktlinjer anges inget förtydligande avseende det övergripande kravet om regional 

inriktad verksamhet. För två av elva granskade organisationer framgår inte av underlagen att 

verksamheten är regionalt inriktad. Dessa organisationer är lokalt verksamma i Kristianstad 

respektive Lund. Gällande organisationen med lokal verksamhet i Lund framgår av 

nämndbeslutet att särskilda skäl föreligger då organisationen bidrar till basal sjukvård för en 

högprioriterad målgrupp. För organisationen som är lokalt verksam i Kristianstad saknas 

hänvisning till särskilda skäl i nämndens motivering. Granskningen visar att organisationen är 

en av fem motsvarande med lokala verksamheter och enligt intervju uppfylls därför kravet på 

regional inriktning. 

 

Grundläggande krav  

Enligt nämndens riktlinjer ska organisationernas ansökningar ha varit inkomna senast den 30 

november 2019. Av Region Skånes hemsida och nämndens riktlinjer anges att sent inkommen 

ansökan inte tas upp till prövning. Vid bidragsansökan ska obligatoriska bilagor fyllas i och 

bifogas. Organisationerna ska bifoga stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, 

ekonomisk redovisning samt budget och verksamhetsplan för det år som ansökan avser. 

Genomförd granskning visar att cirka hälften av organisationerna (6 av 11) inte har redovisat 

kompletta underlag i samband med ansökan. Flera av organisationerna har kompletterat 

ansökan i efterhand. Huvuddelen av dessa kompletterande underlag har därmed skickats in 

efter att nämnden fattat beslut om bidrag för 2020. Stickprovsgranskningen belyser även att 

det finns en otydlighet i formulär för ansökan gällande vilket år inskickade underlag ska avse. 
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Då ansökan för 2020 skickas in under 2019 innebär det exempelvis att revisionsberättelsen för 

2018 är det senaste tillgängliga underlaget.  

 

En organisation avviker från övriga stickprov då verksamheten bedrivs som ett projekt inom 

Svenska Kyrkan. Bidraget går enligt ansökan oavkortat till att bedriva en mottagning på en 

vårdcentral i Lund som är riktad mot människor i utanförskap. Stickprovsgranskningen visar 

att ansökan inte är komplett då den bland annat saknar årsredovisning, revisionsberättelse och 

stadgar. Då verksamheten inte är en ideell organisation saknas delvis förutsättningar för att 

bifoga dessa underlag vid ansökan. I samband med intervju framkommer att det finns 

kännedom om att organisationen inte uppfyller kraven för bidrag men att verksamheten är 

välfungerande och uppges vara ett viktigt komplement till Region Skånes verksamhet. 

 

Beslut  

Nämnden beslutade den 21 januari om att bevilja föreningsbidrag för 2020. Av beslutet 

framgår att 3,5 miljoner kronor fördelas till 20 organisationer, varav cirka hälften av dessa 

medel fördelades till de två granskade organisationerna som avser intressebevakning för 

pensionärer. Sammanlagt inkom 32 ansökningar vilket innebär att tolv organisationer inte 

beviljades bidrag. Totalt uppgick ansökningarna till 11 miljoner kronor. I underlag till beslut 

framgår ändamålet för samtliga organisationer som ansökt om bidrag. För de granskade 

pensionärsorganisationerna anges att de bedriver ett regionövergripande arbete som 

kompletterar nämndens uppdrag.  

 

Av beslutsunderlag framgår att tio av de organisationerna som inte beviljades bidrag 

uppfyllde nämndens krav. Nämndens avslag motiverades med hänvisning till andra mer 

prioriterade behov och beslutad budget. Av underlagen till beslut framgår inte varför 

organisationer som beviljats bidrag tilldelats respektive belopp. Vid intervju framkommer att 

det inte finns någon systematisk fördelning av bidrag. Fördelningen görs av och inom 

nämnden. Granskningen av beslutsunderlag visar att nämnden inte specificerar villkor för vad 

respektive organisation ska uppnå i förhållande till beviljade medel.   

 

Bedömning 

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms inte ha beviljat bidrag i enlighet med kraven i region-

fullmäktiges policy samt riktlinjer för bidrag. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 

 

- Nämnden bedöms inte ha tilldelat bidrag till organisationer som enligt nämnden 

uppfyller krav för bidrag. Av policy och nämndens riktlinjer anges betydelsen av att 

stödja, stimulera och möjliggöra för nya och befintliga organisationer att med sin 

verksamhet bidra till att uppfylla nämndens mål. Organisationer som uppfyller krav 

men inte tilldelats bidrag avser bland annat organisationer som arbetar förebyggande 

med frågor som hudcancer, transpersoners hälsa och äldres hälsa. 
 

- Två granskade bidrag avser intresseorganisationer för pensionärer. Organisationernas 

verksamhet bedöms inte helt harmoniserar med nämndens mål och prioriterade 

områden 2020. De två organisationerna har tilldelats cirka hälften av nämndens budget 
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för bidrag. Av beslutsunderlag framgår inte varför organisationerna tilldelats 

respektive belopp då systematisk fördelningsmetod saknas. I nämndens beslut saknas 

villkor för beviljat bidrag som ska gälla för respektive organisation, i enlighet med 

regionfullmäktiges policy. 
 

- Nämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll som säkerställer kompletta 

ansökningar vid beviljandet av bidrag 2020. För hälften av de granskade 

ansökningarna saknas ett eller flera underlag som krävs i enlighet med styrande 

dokument. För en organisation har bidrag beviljats trots att årsredovisning, 

revisionsberättelse och stadgar saknats i ansökan. 
 

- Nämnden bedöms inte helt säkerställa att organisationer som beviljas bidrag bedriver 

en regionalt inriktad verksamhet. Två granskade organisationer bedöms inte ha en 

regionalt inriktad verksamhet. 
 

- Nämnden bedöms inte i tillräcklig utsträckning säkerställa att organisationer som 

beviljas bidrag stödjer demokratiska idéer såsom jämställdhet och allas lika 

rättigheter. 

3.2.1.2 KULTURNÄMNDEN 

Det övergripande syftet med nämndens bidrag framgår av beslutade riktlinjer. Bidrag ska 

möjliggöra för befintliga och nya organisationer att bidra till nämndens mål. Bidragen ska i 

första hand stödja och stimulera prioriterade områden som anges i nämndens verksamhetsplan 

och budget. Av verksamhetsplanen framgår att nämndens övergripande mål 2020 är att Skåne 

har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets samt att alla har 

möjlighet att delta i Skånes kulturliv och kulturupplevelser. Nämndens prioriterade områden 

för 2020 är bland annat att ”hela Skåne behövs” och ”tillgängligt kulturliv”. Av granskningen 

framgår att nämndens mål och prioriterade områden är övergripande och har en bred kulturell 

inriktning. Detta medför att många ideella organisationers verksamhet kan inkluderas. 

Granskningen visar att samtliga av de 16 kontrollerade organisationer har en kulturell 

inriktning i enlighet med nämndens mål. 

 

Demokrati, jämställdhet och mångfald  

Av granskade ansökningar framgår att det inte anges någon beskrivning av medlemmarnas 

inflytande och organisationernas demokratiska värdegrund. Av förvaltningens egen 

uppföljning för 2019 framgår dock att jämställdhetsfrågor, tillgänglighetsfrågor och särskilda 

målgrupper diskuteras och dokumenteras för respektive organisation. Av intervju framgår att 

det är svårt för förvaltningen att kontrollera den demokratiska uppbyggnaden men att ett sätt 

kan vara att gå igenom organisationens stadgar. Genomförd granskning visar att förvaltningen 

inte har en helt fungerande rutin för att begära in stadgar. I nämndens riktlinjer framgår att 

organisationer ska ha fastställda strategier för sexuella trakasserier. Av granskningen framgår 

att dokumentation inte har begärts in vid ansökan om bidrag för 2020. Enligt intervju hade 

nämnden krav på inrapportering av styrdokument för förebyggande och hantering av sexuella 

trakasserier år 2018. Granskningen visar att löpande rutiner för motsvarande inrapportering 

för 2020 saknas. 
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Regionalt inriktad verksamhet  

I nämndens riktlinjer saknas förtydligande gällande krav på regional inriktning. Av granskade 

ansökningar framgår att 15 organisationer har en regional inriktad verksamhet i enlighet med 

det krav som anges i policy. Flera av de granskade organisationerna är övergripande förbund 

med lokala medlemsorganisationer i Skåne. Huvuddelen av de organisationer som finns på en 

lokal plats, redovisar den regionala prägeln i form av turnéer och projekt som riktas till olika 

orter i Skåne. För en av de granskade organisationerna med verksamhet i Malmö framgår inte 

den regionala prägeln på ett tydligt sätt. Nämnden har inte hänvisat till särskilda skäl vid 

beslut. 

 

Grundläggande krav  

Av Region Skånes hemsida framgår att bidragsansökningarna för år 2020 ska ha inkommit 

senast den 15 maj 2019. Ansökan ska enligt anvisningarna innehålla grunduppgifter samt 

övergripande budget både 2019 och 2020. Till ansökan ska även bifogas verksamhetsplan för 

2020. Stickprovsgranskningen visar att samtliga organisationer har fyllt i ansökan enligt 

anvisningar och bifogat verksamhetsplan för 2020. Samtliga granskade ansökningar inkom i 

rätt tid. Av nämndens riktlinjer framgår att respektive ansökan även ska innehålla stadgar, 

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning. Granskningen visar att 

dokumentationen inte skickats in tillsammans med ansökan. Enligt intervju begärs underlagen 

inte in i samband med ansökan då samma underlag lämnas in vid återrapporteringen för 2018, 

vilket ska ha skett två månader tidigare. Av granskningen framgår att det saknats rutiner för 

att löpande begära in organisationernas stadgar.  

 

I samband med granskningen har det noterats att två organisationer har invalda styrelse-

representanter från Region Skåne, vilket är i enlighet med organisationernas stadgar. Det kan 

konstateras att det är ovanligt att Region Skåne företräds i styrelser för bidragssökande 

organisationer och att inget sådant krav finns enligt policy och riktlinjer. Av intervju framgår 

att representanterna utses av regionfullmäktige. Av granskningen framgår inga underlag som 

styrker att eventuella jävsförhållande har utretts. 

 

I samband med granskning har det också noterats att en organisation både erhåller bidrag och 

samtidigt ersättning av kulturnämnden. Ersättningen avser förvaring av Region Skånes 

medicinhistoriska boksamling. Av intervju och dokumentation framkommer att avtal med 

organisationen skrevs 2018 men att tjänsten inte har upphandlats. 

 

Beslut 

Nämnden beslutade den 31 oktober 2019 om verksamhetsplan och budget för 2020. Av 

budgeten framgår beviljat bidragsbelopp och ändamålet med respektive bidrag, per 

organisation. I bilaga till beslutet redovisas en sammanställning som beskriver vilka 

ansökningar som inkommit, sökta belopp och vilka bidragsansökningar som fått avslag. Totalt 

uppgick nämndens ansökningar till 635 miljoner kronor 2020 varav 362 miljoner kronor av 

dessa beviljades. Av beslutsunderlaget saknas motivering till varför organisationerna beviljas 

ett visst belopp. Av intervju framkommer att det saknas systematisk metod för fördelning av 

bidrag. Vidare framgår att kulturförvaltningen tar fram förslag på bidragsfördelning till 
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nämnden. Förslaget bereds och beslutas av nämnden i förhållande till de resurser som finns 

och utifrån kulturpolitiska satsningar och prioriteringar. 

 

Bedömning 

Kulturnämnden bedöms delvis ha beviljat bidrag i enlighet med kraven i regionfullmäktiges 

policy samt riktlinjer för bidrag. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 
 

- Nämnden bedöms ha beviljat bidrag utifrån fastställt ansvar och till organisationer 

vars inriktning harmoniserar med nämndens mål och uppdrag. 
 

- Nämnden bedöms delvis säkerställa att organisationer som beviljas bidrag stödjer 

demokratiska idéer såsom jämställdhet och allas lika rättigheter. Granskningen visar 

att förvaltningen genomför en egen uppföljning av respektive organisation. Av 

uppföljningen framgår att jämställdhetsfrågor, tillgänglighetsfrågor och särskilda 

målgrupper diskuteras och dokumenteras för respektive organisation. Genomförd 

granskning visar att förvaltningen inte har en fungerande rutin för att begära in stadgar 

och strategier för sexuella trakasserier vilket är krav enligt nämndens riktlinjer.   
 

- Nämnden bedöms inte helt säkerställa att organisationer som beviljas bidrag bedriver 

en regionalt inriktad verksamhet. I nämndens riktlinjer saknas förtydligande gällande 

krav på regional inriktning. En granskad organisation som är lokalt verksam i Malmö 

bedöms inte bedriva en regionalt inriktad verksamhet. I beslut saknas hänvisning till 

särskilda skäl i nämndens motivering. 
 

- Nämnden bedöms i huvudsak ha en tillräcklig intern kontroll som säkerställer 

kompletta ansökningar. Samtliga stickprov inkom i tid och har uppfyllt nämndens 

anvisningar. Däremot saknas grundläggande underlag i ansökan som är krav enligt 

nämndens riktlinjer. 
 

- Kulturnämndens beslut om bidrag 2020 bedöms i huvudsak följa regionfullmäktiges 

policy. Nämnden har i beslut motiverat ändamålet med bidrag per organisation och 

angett villkor för vad respektive organisationerna ska uppnå i förhållande till beviljade 

medel. Av beslutsunderlaget saknas motivering till varför organisationerna beviljas ett 

visst belopp viket kan förklaras av att nämndens inte har en systematisk metod för 

fördelning av bidrag. 
 

3.2.1.3 PSYKIATRI-, HABILITERING- OCH HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 

Av riktlinjer framgår att nämndens målsättning med bidragsgivningen är att möjliggöra 

utveckling av nya och befintliga organisationer och dess verksamheter. Bidrag ska ges till 

handikapporganisationer och syftar till att stödja organisationer i deras arbete att utjämna 

skillnader och undanröja hinder för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer 

med funktionsnedsättning. Av riktlinjerna framgår att organisationer ska vara godkända av 

Socialstyrelsen som statsbidragsberättigad handikapporganisation samt anslutna till relevant 

riksförbund. Det kan därför konstateras att det tydligt framgår för vilka organisationer som 

bidragen ska avse samt nämndens syfte med bidragen. I riktlinjerna saknas däremot ett 

förtydligande för hur organisationerna ska bidra till nämndens verksamhet och mål. 
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Stickprovsgranskningen visar att samtliga 16 organisationer är godkända av Socialstyrelsen 

som statsbidragsberättigade handikapporganisation samt är anslutna till relevant riksförbund. 

 

Demokrati, jämställdhet och mångfald  

Av granskningen framgår att organisationer inte redovisar och beskriver den demokratiska 

uppbyggnaden samt medlemmarnas inflytande i samband med ansökan. Stickprovs-

granskningen visar att det inte finns frågor, krav och beskrivningar om organisationernas 

arbete med jämställdhet och allas lika rättigheter i samband med ansökan. Av intervju framgår 

att det är svårt för förvaltningen att kontrollera den demokratiska uppbyggnaden men att ett 

sätt kan vara att gå igenom organisationens stadgar. Genomförd granskning visar att 

förvaltningen saknar rutiner för att löpande begära in organisationernas stadgar. 

 

Regionalt inriktad verksamhet  

I riktlinjer anges villkor som specificerar den regionala inriktningen. För att beviljas bidrag 

krävs att organisationen har minst 50 medlemmar med medlemstäckning i minst fem 

kommuner i länet. Av intervju framkommer att kravet innebär att respektive organisation ska 

ha lokala medlemsorganisationer/ sammanslutningar i minst fem kommuner. Stickprovs-

granskningen visar att fem av 16 organisationer inte uppnått kravet. 

 

Grundläggande krav  

Av riktlinjer framgår att ansökningar om bidrag för 2020 skulle ha inkommit senast den 1 

november 2019. Nämnden beviljar olika typer av bidrag exempelvis grundbidrag, 

medlemsbidrag, aktivitetsbidrag och utvecklingsbidrag. För att beviljas grund- och 

medlemsbidrag krävs att organisationerna är distrikts-, läns- eller kommunövergripande. 

Vidare krävs att organisationen är av Socialstyrelsen godkänd handikapporganisation, 

ansluten till riksförbund, har medlemmar som har en funktionsnedsättning och har minst 50 

bidragsberättigade medlemmar från minst fem olika lokalföreningar i Skåne. 

 

Vid ansökan om grund- och medlemsbidrag ska organisationerna bifoga ett revisorsintyg som 

styrker antalet medlemmar i organisationen. Av riktlinjerna framgår att grund- och 

medlemsbidrag ska användas till organisationernas interna arbete såsom administration, 

lokalkostnad och styrelsens arbete. Vidare framkommer att grundbidrag tilldelas utifrån en 

schablon som baseras på aktuellt prisbasbelopp och antal medlemmar i organisationen. 

Medlemsbidraget var 55 kronor per medlem 2020. 

 

De organisationer som uppfyller kraven för grund- och medlemsbidrag kan även ansöka om 

aktivitetsbidrag. Exempel på aktiviteter som beviljar ersättning är utbildningar, konferenser 

och medlemsaktiviteter i socialt och rehabiliterande syfte. Av riktlinjerna framgår 

maxkostnader per aktivitet och vilka aktiviteter som inte beviljas bidrag. Vid ansökan om 

respektive aktivitet ska organisationen bland annat uppge uppskattad kostnad, beräknat 

deltagande och antal tillfällen för aktiviteten. Av intervju framgår att nämnden har detaljerade 

regler men att det i flera fall är svårt att bedöma om aktiviteterna ska beviljas eller inte. 

Vidare framgår att kontroll av ansökta aktiviteter är tidskrävande och att det delvis saknas 

resurser för att gå igenom ansökningarna i detalj. 
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Av stickprovsgranskningen framgår att 15 av 16 organisationer har ansökt om grund-, 

medlem- och aktivitetsbidrag. 15 organisationer har fyllt i ansökan i enlighet med anvisningar 

och bifogat medlemsintyg. För en organisations ansökan saknas samtliga underlag som krävs 

för grundbidrag, medlemsbidrag eller aktivitetsbidrag. Organisationen har skickat in en 

skriftlig ansökan och bifogat verksamhetsplan och budget för 2020. Samtliga stickprov visar 

att det vid ansökningstillfället inte har krävts underlag som styrker grundläggande krav enligt 

policy såsom exempelvis ordnad bokföring, stadgar, årsmötesprotokoll och 

verksamhetsberättelse. Av granskningen och intervju framgår att underlagen istället krävs vid 

återrapportering av beviljat bidrag. 15 av 16 ansökningar har inkommit i rätt tid medan en 

ansökan inkom fyra dagar efter utsatt tidsgräns. 

 

Beslut 

Nämnden beslutade den 13 februari 2020 om att fastställa fördelning av bidrag till 

handikapporganisationer i enlighet med förslag. Av förslaget framgår att grund- och 

medlemsbidrag har fördelats enligt fastställda schabloner för antal medlemmar. Stickprovs-

granskningen visar att grund- och medlemsbidrag har beviljats i enlighet med riktlinjerna. I 

fördelningsförslag framgår bidragsbelopp per organisation och hur mycket som avser grund- 

och medlemsbidrag respektive aktivitetsbidrag. Av förslaget framgår inte varför 

organisationerna har fördelats ett visst aktivitetsbidrag. Sammanlagt har 46 organisationer 

tilldelats 4,2 miljoner kronor i grund- och medlemsbidrag respektive 4,6 miljoner kronor i 

aktivitetsbidrag. 

 

Utöver beviljade bidrag för grund-, medlems- och aktivitetsbidrag har, Handikapp-

organisationernas samarbetsorgan (HSO) beviljats 2,6 miljoner kronor i bidrag. Av underlaget 

framgår inte vad bidraget baserats på då organisationen inte har ansökt i enlighet med 

nämndens struktur gällande grund-, medlems- och aktivitetsbidrag. 

 

Av beslutsunderlag framgår att en så kallad bidragsgrupp har bedömt ansökningarna och tagit 

fram förslag till fördelning. Bidragsgruppen består av representanter från handikapp-

organisationerna HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan), DHR (Delaktighet, 

Handlingskraft, Rörelsefrihet) och SRF (Synskadade riksförbund) samt tjänstepersoner från 

förvaltningen. Granskningen visar att dessa tre organisationer även har beviljats bidrag från 

nämnden. Bidragen har beviljats i enlighet med förslaget från bidragsgruppen där de tre 

organisationerna varit representerade. Det kan konstateras att det föreligger risk för bristande 

beredning då företrädare för ovan beskrivna organisationer är delaktiga i att ta fram förslag 

och därmed påverkar den totala bidragsfördelningen. Vid intervju framgår att företrädarna 

inte medverkar vid beredningen av deras egen organisationers ansökan. I granskningen 

framgår inga underlag som styrker att eventuella jävsförhållanden har utretts. 

 

I policyn anges att vid beslut om bidrag ska det framgå för vilket ändamål bidraget beviljas 

och de villkor som ska gälla för bidraget. Av beslutsunderlag framgår att nämnden inte 

specificerar villkor för vad respektive organisation ska uppnå i förhållande till beviljade 

medel. Det saknas även en motivering till varför respektive organisation tilldelats bidrag. 
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Bedömning 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden bedöms delvis ha beviljat bidrag i enlighet 

med kraven i regionfullmäktiges policy samt riktlinjer för bidrag. Bedömningarna grundar sig 

på nedanstående. 
 

- Nämnden bedöms ha tydliga krav för vilka organisationer som kan erhålla bidrag. 

Däremot saknas en beskrivning för hur organisationerna genom bidraget ska 

komplettera och stödja nämndens verksamhet i förhållande till Region Skånes mål och 

uppdrag.  
 

- Nämnden bedöms inte fullt ut säkerställa att kraven på regionövergripande verksamhet 

följs. Fem av stickproven uppnår inte nämndens krav för regionalt inriktad 

verksamhet.  
 

- Nämnden bedöms i huvudsak ha en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att 

beviljandet av bidrag baseras på kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid. 

Stickprovsgranskningen visar att 15 av 16 ansökningar följer anvisningar och inkom i 

tid.  

 

- Nämnden bedöms inte i tillräcklig utsträckning säkerställa att organisationer som 

beviljas bidrag stödjer demokratiska idéer såsom jämställdhet och allas lika 

rättigheter. 
 

- Nämndens beslut om bidrag 2020 bedöms inte helt följa regionfullmäktiges policy. I 

samband med beviljandet framgår inte vad respektive organisation ska uppnå med 

hjälp av tilldelade medel samt saknas en motivering till varför respektive organisation 

tilldelats bidrag. Nämnden bedöms inte ha beviljat bidrag till 

Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i enlighet med gällande regelverk. 

Granskningen visar att organisationen inte har en komplett ansökan i enlighet med 

nämndens krav. Organisationen tilldelas det högsta bidraget 2020 och representeras 

samtidigt i den grupp som är delaktiga i att ta fram förslag till fördelning av bidrag. 

Det framgår inte av underlag eller av intervju varför HSO beviljats 2,6 miljoner kronor 

eller varför organisationen ingår i den grupp som bereder förslag till nämnden. 

Befintlig struktur där tre organisationer erhåller bidrag och samtidigt påverkar 

framtagandet av förslag till nämndens bidragsfördelning bedöms vara olämplig. 

3.2.1.4 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 

Av Region Skånes reglemente framgår nämndens ansvar för att främja hållbar ekonomisk 

tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne. Nämnden ska ansvara för 

fördelningen av statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel, övriga tillväxtmedel samt 

bidrag inom miljöområdet. I verksamhetsplan och budget för 2017 (regionfullmäktige 

2016) framgår att ansvaret för bidrag till folkhögskolor flyttats från regionstyrelsen till 

regionala utvecklingsnämnden. 

Då regionala utvecklingsnämnden antog riktlinje för bidrag till idéburen sektor den 28 

augusti 2020 medför detta att granskade ansökningar 2020 inte omfattas av riktlinjens 
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kriterier. I granskningen ingår tolv stickprov som erhållit bidrag från nämnden för 2020. 

Organisationerna har erhållit bidrag som fördelas inom bidragstyperna: 

• Bidrag till folkhögskolor (4 stickprov) 

• Bidrag till organisationer med länsövergripande verksamhet (2 stickprov) 

• Bidrag till ungdomsorganisationer (6 stickprov) 

Granskningen visar att samtliga stickprov innefattas av de prioriterade områden som anges 

i Region Skånes policy för bidrag. Utifrån genomförda stickprov så avser dessa 

folkbildning, ungdomsverksamhet, idrott eller folkhälsa. 
 

Demokrati, jämställdhet och mångfald 

Det kan konstateras att granskade organisationer inte redovisar och beskriver demokratiska 

värderingar och medlemmarnas inflytande i samband med ansökan. Stickprovsgranskningen 

har visat att det i ansökan inte funnits frågor, krav och beskrivningar gällande föreningarnas 

arbete för jämställdhet och allas lika rättigheter. Enligt kriterier för länsövergripande 

föreningar, antaget av regionstyrelsen den 24 augusti 2006 utgår bidrag i första hand utgår till 

organisationer som har antagna policy/handlingsprogram för sina medlemsorganisationer när 

det gäller tobak, alkohol, övriga droger samt kost och fysisk aktivitet. Granskningen har visat 

att dessa handlingsprogram inte har begärts in i samband med ansökan.  

Regionalt inriktad verksamhet 

Av styrande dokument framgår ingen specificering av vad regional inriktning innebär 

gällande folkhögskolor och organisationer med länsövergripande verksamhet. Vid beslut om 

bidrag till ungdomsorganisationer görs hänvisning till regler för Region Skånes bidrag till 

ungdomsorganisationer, antaget av regionfullmäktige 2004. Av reglerna framgår krav att 

organisationerna ska ha minst 300 medlemmar i åldern 7 till 25 år som är bosatta i Skåne samt 

ha verksamma lokalavdelningar i minst sex kommuner i Skåne. Stickprovsgranskningen visar 

att samtliga sex ungdomsorganisationer uppfyller dessa krav. 

Grundläggande krav 

Ansökan om bidrag till ungdomsorganisationer görs genom formulär som finns tillgängligt på 

Region Skånes hemsida. Ansökningar om bidrag för 2020 ska ha inkommit senast den 30 

september 2019. Enligt Region Skånes bidrag till ungdomsorganisationerna, antaget av 

regionfullmäktige den 20 april 2004, ska ansökan innehålla: verksamhetsplan för bidragsåret, 

verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för närmast föregående verksamhetsår, 

årsmötesprotokoll samt särskild revisorsrapport. Vidare anges krav att bidraget ska gå till och 

användas av distriktsorganisationen och att organisationen ska kunna redovisa minst 150 

deltagardagar per år. Stickprovsgranskningen visar att fem av sex organisationer inte har 

skickat in kompletta ansökningar i förhållande till fastställda krav samt att en av 

ansökningarna inkom nio dagar för sent. För tre av organisationerna saknas två underlag eller 

fler. Exempel på underlag som saknas vid flera stickprov är verksamhetsplan 2020 samt 

särskild revisionsrapport.  

Enligt Länsövergripande föreningar – kriterier, antaget av regionstyrelsen 2006 utgår bidrag 

endast till organisationer vars verksamhet är länsövergripande. Organisationerna ska ha i 
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samband med ansökan redovisa verksamhetsberättelse/ årsredovisning över sin verksamhet, 

revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget, redovisning av medlemsantal och antal 

aktivitetstillfällen. Enligt anvisningar ska verksamhetsplanen avse det år som bidraget avser 

medan övriga underlag ska avse föregående år. Stickprovsgranskningen visar att de två 

organisationerna inte helt har kompletta ansökningar i enlighet med krav. Av 

dokumentationen har det inte varit möjligt att säkerställa om ansökan inkom i rätt tid då 

stämpel/ noteringar saknas. Enligt policyn ska bidrag från Region Skåne användas till den 

mottagande organisationens egen verksamhet och inte till att ge bidrag till annan organisation, 

om inget annat är överenskommet. Av underlagen för ett stickprov framgår att en 

länsövergripande organisation fördelar beviljat bidrag till anslutna medlemsorganisationer. 

Det noteras att dokumentation som hänvisar till undantag och/ eller särskilda skäl, saknas vid 

beslut.  

Av villkor för statsbidrag till folkhögskolor 2020 framgår att varje region var för sig beslutar 

om nivån på bidragen och att folkhögskolorna ska ansöka om bidrag från respektive region. I 

samband med granskningen framkommer det av underlag och intervjuer att folkhögskolorna i 

Skåne inte inkommer med en formell ansökan om bidrag. Utbetalning av bidrag baseras 

istället på en uppföljning av elevernas deltagarveckor, vilket avgör bidragsbeloppet som 

betalas ut i förväg. Av intervju framgår att folkhögskolor utanför Skåne, med elever 

folkbokförda i Skåne, gör ansökningar om bidrag per deltagarvecka. I aktuell granskning har 

ansökningar från folkhögskolor utanför Skåne inte ingått.  

Beslut  

Nämnden beslutade den 5 december 2019 att tilldela folkhögskolor 50 miljoner kronor där 

43,3 miljoner kronor avsattes till folkhögskolorna i Skåne medan 8,7 miljoner kronor avsattes 

som mobilitetsersättning till folkhögskolor i andra län med elever folkbokförda i Skåne. De 

beviljade bidragsbeloppen baserades på Sveriges kommuner och regioners rekommendationer 

upp till och med 2017 års nivåer, det vill säga att folkhögskolorna fick ersättning om 400 

kronor per elev och deltagarvecka baserat på 2017 års utfall. 

Regionala utvecklingsnämnden har delegerat en begränsad beslutanderätt för beviljande av 

bidrag till ungdomsorganisationer. Delegerade beslut ska anmälas till respektive nämnd vid 

nästkommande sammanträde. Av nämndens delegationsordning framgår att 

förvaltningsdirektören har befogenhet att besluta om bidrag till föreningar, organisationer och 

projekt som understiger tio basbelopp (cirka 473 000 kronor, 2020).  

För de sex granskade ungdomsorganisationerna har bidragsbeslut fattats på delegation och 

återrapporterats på nästkommande nämndssammanträde. Det har noterats att en granskad 

organisations beviljade belopp överstiger 10 basbelopp (791 000 kronor) och 

delegationsbeslut har då fattats av nämndens ordförande. Av nämndens delegationsordning 

framgår att ordförande enbart kan fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Hänvisning till varför ärendet ansågs 

vara brådskande saknas. Av respektive delegationsbeslut framgår motivering till varför 

ungdomsorganisationen tilldelats bidrag. Däremot saknas specificerade villkor som anger vad 

respektive organisation ska uppnå under året i förhållande till beviljade medel, vilket är krav 
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enligt policy. Belopp som beviljas till ungdomsorganisationer baseras på en systematisk 

fördelning utifrån antal medlemmar och antal regionala deltagardagar. Granskat underlag 

visar att samtliga sex ungdomsorganisationer har tilldelats bidragsbelopp i enlighet med 

fastställda fördelningsnycklar.  

I december 2019 fattade nämnden beslut om stöd till idéburna organisationer med 

länsövergripande verksamhet 2020. Beslutet omfattar sex organisationer och stödet uppgick 

till totalt 13,5 miljoner kronor. Av underlag till beslut framgår att tre organisationer inte har 

beviljats bidrag 2020. För två organisationer motiveras avslaget med att bidrag i första hand 

ska utgå till organisation som har antagna policy/handlingsprogram för sina 

medlemsorganisationer när det gäller tobak, alkohol, övriga droger samt kost och fysisk 

aktivitet. Enligt intervju är orsaken till avslag är en felskrivning. Nämndens beslut baseras på 

förslag på fördelning som tas fram av nämndens utskott som kallas folkhälsoberedningen. Av 

underlag till beslut framgår inte motivering till varför respektive organisationen tilldelats 

bidrag, vad som krävs av organisationen i förhållande till bidrag samt varför organisationerna 

tilldelats ett visst belopp. Av styrande dokument framgår ingen fördelningsnyckel som 

beskriver hur bidrag ska fördelas till organisationer med länsövergripande verksamhet. Av 

intervju framgår att fördelningen i stor utsträckning baseras hur bidraget fördelades 

föregående år.  

Bedömning 

Regionala utvecklingsnämnden bedöms inte ha beviljat bidrag i enlighet med kraven i 

regionfullmäktiges policy samt styrande dokument. Bedömningen grundar sig på 

nedanstående: 

- Utifrån granskade underlag bedöms nämnden inte ha beviljat bidrag som baseras på 

kompletta ansökningar. Stickprovsgranskningen har visat att fem av sex 

ungdomsorganisationer och två länsövergripande organisationer inte har inkommit 

med kompletta underlag i förhållande till fastställda krav. Av granskningen framgår 

att skånska folkhögskolor beviljas bidrag som inte föranleds av ansökan till 

nämnden. Granskade folkhögskolor är ideella föreningar som erhåller ettåriga 

bidrag och bedöms därmed omfattas av bidragsregler med krav på ansökan.  
 

- Baserat på genomförda stickprov bedöms nämnden ha en struktur som säkerställer 

att organisationer som beviljats bidrag har en regionalt inriktad verksamhet i 

enlighet med krav. 
 

- Nämnden bedöms inte i tillräcklig utsträckning säkerställa att organisationer som 

beviljas bidrag stödjer demokratiska idéer såsom jämställdhet och allas lika 

rättigheter. Granskningen har visat att nämnden inte säkerställer att länsövergripande 

organisationer har antagna policy/handlingsprogram för sina medlemsorganisationer 

när det gäller tobak, alkohol, övriga droger samt kost och fysisk aktivitet. 
 

- Baserat på genomförd granskning bedöms nämnden ha en struktur som säkerställer att 

bidrag beviljas till organisationer med verksamhet i enlighet med nämndens 

ansvarsområden.  
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- Regionala utvecklingsnämndens beslut om bidrag 2020 bedöms inte helt följa 

regionfullmäktiges policy.  

Granskade delegationsbeslut visar att motivering framgår för respektive 

ungdomsorganisation som beviljats bidrag. Fem av sex delegationsbeslut bedöms 

vara i enlighet med delegationsordning. I delegationsbeslut saknas specifika 

villkor som beskriver vad respektive organisation ska uppnå under året i 

förhållande till beviljade medel.  

Granskning av bidrag till länsövergripande organisationer visar på avvikelser i 

förhållande till regelverk. I samband med beviljandet framgår inte vad respektive 

organisation ska uppnå med hjälp av tilldelade medel samt saknas en motivering 

till varför respektive organisation tilldelats bidrag. Nämnden saknar en systematisk 

metod för tilldelandet och bedöms inte ha angett relevant avslagsorsak i beslut.  

3.3 ÅTERRAPPORTERING 

Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnderna att återrapporteringen av beviljat bidrag är i 

enlighet med regionfullmäktiges policy samt nämndernas riktlinjer för bidrag? 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 

författning som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

I regionfullmäktiges policy för bidrag till ideella organisationer från Region Skåne anges att 

en organisation som tagit emot organisationsbidrag av Region Skåne är skyldig att senast vid 

den tidpunkt som fastställts lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en 

redovisning av vad medlen har använts till. 

3.3.1 IAKTTAGELSER 

3.3.1.1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 14 februari om att bevilja föreningsbidrag om 

3,6 miljoner kronor för 2019. Enligt beslut ska uppföljning av bidrag ske i enlighet med 

fastställda rutiner som anges i nämndens riktlinjer. Enligt riktlinjens tillämpningsanvisningar 

är en mottagande organisation skyldig att senast innan utgången av mars månad året efter att 

bidraget erhållits, lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalade medlen och en 

redovisning av vad medlen använts till. Återrapporteringen ska ske genom en särredovisning i 

en fastställd verksamhetsberättelse alternativt genom en särskild redovisning över hur de 

beviljade medlen använts. Riktlinjen anger även att revisionsberättelse ska inkomma 

tillsammans med verksamhetsberättelse.  

Riktlinjen anger vidare att organisationer som erhåller bidrag motsvarande minst sex 

prisbasbelopp omfattas av Region Skånes miljöbevis. Dessa ska för varje bidragsår fylla i en 

checklista med kriterier baserat på gällande miljöprogram senast sex månader efter beviljat 

bidrag. För att få ett godkänt miljöbevis ska organisationerna svara Ja på samtliga kriterier i 
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checklistan. Om något kriterium inte uppnås ska organisationen ange hur den arbetar för att 

uppnå det framöver. 

Stickprovsgranskningen visar att två av tolv organisationer inte inkommit med separata 

redovisningar för 2019. Organisationerna har istället inkommit med bidragsansökningar för 

2020 där delar av återrapporteringen ingår. Dessa har inkommit under november och 

december 2019, vilket innebär att bifogade underlag är ofullständiga. Sex av redovisningarna 

består av ofullständigt underlag där verksamhetsberättelse och/eller revisionsberättelse 

saknas. Sju redovisningar inkom för sent eller att ankomstdatum inte går att säkerställa av 

underlaget. Vid intervju framkommer att sent inkomna redovisningar kan förklaras med 

anledning av rådande pandemi. 

Organisationerna har inte särskilt redovisat hur beviljade bidrag från Region Skåne har 

använts. Enligt intervju anses organisationerna uppnå krav på redovisning då inkomna 

verksamhetsberättelser i tillräcklig utsträckning redogör för vad bidraget använts till. Fyra 

organisationer i stickprovsgranskningen erhöll bidrag som kräver inrapporterad checklista för 

Region Skånes miljöbevis. Vid kontroll framgår att två av organisationerna genomfört 

inrapporteringen i rätt tid. Resultaten av de granskade checklistorna visar att båda 

organisationer svarat Nej på minst ett kriterium. 

Vid granskning av nämndens protokoll och beslutsunderlag framgår att det inte skett en 

uppföljning av beviljade bidrag för 2019. Det framgår därför inte om nämnden har fått 

information om att redovisningar delvis är ofullständiga, delvis inte inkommit i rätt tid eller 

att instruktionerna för uppföljning av miljöbeviset inte fullt ut följs eller uppnås. 

Bedömning 

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms inte helt säkerställa att återrapporteringen av beviljade 

bidrag sker i enlighet med regionfullmäktiges policy och nämndens riktlinjer för bidrag. 

Bedömningen grundar sig på nedanstående: 

- Hälften av de granskade redovisningarna saknar fullständiga underlag enligt krav i de 

styrande dokumenten. Det kan konstateras att sju av de granskade redovisningarna inte 

inkommit i tid eller att ankomstdatum inte går att säkerställa. Rådande pandemi 

bedöms i viss utsträckning ha påverkat kvaliteten i inkomna redovisningar. Vidare 

saknas inrapporterade checklistor för Region Skånes miljöbevis från två av de 

granskade organisationerna och det saknas information kring konsekvenser av de 

uteblivna inrapporteringarna. 
 

- Det framgår inte av nämndens protokoll eller beslutsunderlag att nämnden följt upp 

organisationernas redovisningar av bidrag för 2019. Det går därför inte att säkerställa 

om nämnden har kännedom om att organisationerna delvis inte följer regler för 

redovisning av bidrag för 2019. Nämnden bedöms därmed inte ha en intern kontroll 

som säkerställer att beviljade bidrag används till avsedda ändamål eller att hanteringen 

av redovisningar sker på ett ändamålsenligt sätt. 
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3.3.1.2 KULTURNÄMNDEN 

Kulturnämnden beslutade den 10 januari 2019 om verksamhetsplan och budget för året. Som 

en del av ärendet beviljades bidrag till organisationer inom kulturområdet. Enligt nämndens 

riktlinjer ska organisationer som beviljats bidrag senast vid tidpunkt som angetts i beslutet 

lämna en ekonomisk redovisning som tydliggör vad medlen har använts till. I samband med 

beslut om verksamhetsplan och budget fastställdes även bidragsvillkor för respektive 

mottagande organisations verksamhet under 2019. Villkoren består inte av kvantitativa 

målsättningar utan istället inriktningar för verksamheterna kopplat till kulturmål. I 

beslutsunderlaget anges att redovisningar ska rapporteras senast den 15 mars 2020 i 

Kulturdatabasen, vilket är ett digitalt system. Enligt Region Skånes hemsida har instruktioner 

för redovisning skickats ut till organisationerna under februari. 

Redovisningar har skett genom inrapportering i Kulturdatabasen och genom enskilda 

uppföljningssamtal med handläggare där organisationernas arbete kopplat till bidragsvillkoren 

dokumenterats. Enligt intervju finns rutiner för löpande dialog under året där ansvariga 

handläggare följer respektive organisations verksamhet. Uppföljningen dokumenteras årligen. 

I samband med granskningen har det inte gått att säkerställa om de inrapporterade 

redovisningarna i Kulturdatabasen inkommit i rätt tid då tekniska förutsättningar saknas. 

Enligt intervju kontrollerades inrapporteringarna i samband med sista redovisningsdatumet av 

förvaltningen. Efter förvaltningens kontroller har ett antal av organisationerna fått inkomma 

med kompletteringar i samråd med ansvariga handläggare. Revisionsberättelser för 2019 har 

enligt intervju varit svåra att få in i rätt tid och förseningarna uppges framförallt bero den 

rådande pandemin som försvårat genomförandet av nödvändiga möten under våren 2020. 

I stickprovsgranskningen av organisationernas redovisade underlag framgår genomförda 

aktiviteter och utgifter för 2019. Det kan dock konstateras att särskilda redovisningar för 

användandet av nämndens beviljade medel saknas.  

14 av 16 organisationer som ingick i stickprovsgranskningen erhöll för 2019 ett bidrag som 

kräver en inrapportering i Region Skånes miljöbevis. Vid kontroll framgår att åtta 

organisationer angett att de uppfyller samtliga kriterier. Sex organisationer har angett brister i 

ett eller flera kriterier.  

Vid granskning av nämndens protokoll och beslutsunderlag framgår inte att en uppföljning av 

organisationernas redovisning för 2019 har genomförts. Det går därför inte att säkerställa om 

nämnden blivit informerade om resultaten av redovisningarna. 

Bedömning 

Kulturnämnden bedöms inte helt säkerställa att återrapporteringen av beviljade bidrag sker i 

enlighet med regionfullmäktiges policy och nämndens riktlinjer för bidrag. Bedömningen 

grundar sig på nedanstående: 

- Av granskningen framgår att organisationernas återrapporteringar avseende 

bidragsåret 2019 har skett genom inrapportering i Kulturdatabasen och genom löpande 

uppföljning med handläggare från förvaltningen. Organisationerna som ingått i 
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stickprovsgranskningen bedöms i huvudsak ha återrapporterat underlag som uppfyller 

krav som anges i regionfullmäktiges policy och nämndens riktlinje.  

 

- Det framgår inte av nämndens protokoll eller beslutsunderlag att nämnden följt upp 

organisationernas redovisningar av bidrag för 2019. Nämndens interna kontroll 

bedöms därmed inte helt säkerställa att beviljade bidrag används till avsedda ändamål 

eller att hanteringen av redovisningar sker på ett ändamålsenligt sätt. 
 

3.3.1.3 PSYKIATRI-, HABILITERING- OCH HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 

Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden beslutade den 15 februari om bidrag till 

handikapporganisationer för 2019. Vid samma sammanträde antog nämnden riktlinjer för 

bidrag till handikapporganisationer. Redovisning ska enligt riktlinjen ske på fastställda 

blanketter och redovisas senast den 1 juli året efter genomförandet. Utebliven redovisning kan 

leda till att bidrag inte beviljas kommande år. Redovisningen ska innehålla: 

- verksamhetsberättelse  

- ekonomisk redovisning som 

innehåller resultat och 

balansräkning 

- revisionsberättelse 

- uppgift om medlemsantal per 31 

december föregående år 

- revisorsintyg som styrker 

uppgifterna om antalet medlemmar 

- ifylld blankett ”Sammanställning 

aktiviteter” 

- ifylld ”Aktivitetsblankett” för varje 

utförd aktivitet 

 

Varje organisation ansvarar för riktigheten i uppgifter och dokument som ligger till grund för 

ansökan om bidrag.  

Med anledning av pågående pandemi har ansvarig förvaltningschef, i samråd med nämndens 

ordförande, i april 2020 beslutat om att redovisningsperioden för bidrag avseende 2019 

förlängs från den 1 juli till den 1 september. Berörda organisationer informerades om den 

förändrade redovisningsperioden den 16 april. Stickprovsgranskningen har visat att sex 

redovisningar inte inkommit inom den förlängda redovisningsperioden. Exempelvis inkom en 

av redovisningarna den 12 november. Vid intervju framkom att det finns en regelbunden 

kontakt med mottagande organisationer under året. Organisationerna får stöd i att säkerställa 

att rätt underlag bifogas vid både ansökan och redovisning. Påminnelser om redovisning har 

skickats ut i början av september 2020, vilket var efter den förlängda tidsgränsen.  

Enligt nämndens riktlinjer förväntas varje organisation som mottar bidrag redovisa 

genomförda aktiviteter genom blanketterna sammanställning av aktiviteter och en 

aktivitetsblankett för varje utförd aktivitet. Av stickproven framgår att sex av 16 

organisationer inkommit med båda typer av redovisningar av aktiviteter, i enlighet med 

riktlinjen. Redovisningar för tre organisationer saknar båda typer av aktivitetsredovisningar i 

respektive återrapportering. Vid intervju framgår att det finns svårigheter med att säkerställa 

att de mottagande organisationerna fullt ut använder beviljade medel till rätt aktiviteter och 

med rätt deltagare. Detta då en sådan granskning av varje organisations redovisning kräver 

mer resurser än vad som finns tillgängligt.  
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Stickprovsgranskningen visar att en organisations årsredovisning för 2019 visar ett positivt 

ekonomiskt resultat före dispositioner om 916 000 kronor. Avsättningar har sedan gjorts om 

totalt 860 00 kronor. Enligt nämndens riktlinje ska beviljade medel användas för den löpande 

verksamheten och får inte fonderas eller bidra till att öka föreningens eget kapital. Det kan 

därför konstateras att organisationen inte fullt ut följer denna del av nämndens riktlinjer 

gällande erhållet bidrag. 

Fem granskade organisationer har redovisat medlemsantal genom blankett för revisorsintyg i 

samband med återrapporteringen, vilket är ett krav enligt riktlinjen. Övriga elva 

organisationer har inte inkommit med revisorsintyg i återrapportering men redogör för 

medlemsantal genom verksamhetsberättelser som undertecknats av organisationernas 

revisorer. Av granskningen framgår att de elva organisationerna har inkommit med blankett 

för revisorsintyg i samband med ansökan om bidrag för nästkommande år.  

Fyra organisationer i stickprovsgranskningen erhöll för 2019 ett bidrag vars belopp kräver att 

organisationerna fyller i checklistan för Region Skånes miljöbevis. Vid kontroll framgår att 

ingen av de fyra organisationerna har inrapporterat detta, vilket strider mot kraven på 

mottagande organisationer.  

Vid granskning av nämndens protokoll och beslutsunderlag framgår det inte att nämnden gjort 

en uppföljning av redovisningar för beviljade bidrag avseende 2019. Det framgår därför inte 

om nämnden har informerats om avvikelser i inrapporterade redovisningar. 

Bedömning 

Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden bedöms inte helt säkerställa att 

återrapporteringen av beviljade bidrag sker i enlighet med regionfullmäktiges policy och 

nämndens riktlinjer för bidrag. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 

- Av stickprovsgranskningen framgår att sex av de granskade redovisningarna inte 

inkommit i rätt tid trots en förlängd tidsgräns. Tio granskade redovisningar saknar 

någon av de två aktivitetsblanketterna som krävs enligt nämndens riktlinje. Fyra av de 

granskade organisationerna har erhållit bidrag som kräver ifylld checklista på Region 

Skånes miljöbevis, vilket vid kontroll framgår inte har inrapporterats.  
 

- Det framgår inte av nämndens protokoll eller beslutsunderlag att nämnden följt upp 

organisationernas redovisningar av bidrag för 2019. Det går därför inte att säkerställa 

om nämnden har kännedom om att organisationerna delvis inte följer regler för 

redovisning av bidrag för 2019. Nämnden bedöms därmed inte ha en intern kontroll 

som säkerställer att beviljade bidrag används till avsedda ändamål eller att hanteringen 

av redovisningar sker på ett ändamålsenligt sätt. 

3.3.1.4 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 

Då regionala utvecklingsnämnden antog riktlinje för bidrag till idéburen sektor den 28 augusti 

2020 bedöms återrapporteringen av beviljade bidrag för 2019 inte omfattas av riktlinjens 

angivna kriterier. I granskningen ingår tolv stickprov av återrapporteringar från organisationer 

som erhållit bidrag från nämnden för 2019.  
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Folkhögskolor 

Bidrag till folkhögskolor beslutades av nämnden den 31 januari 2019. Enligt beslutet ska 

uppföljning ske genom en årlig berättelse som beskriver folkhögskolorna i Skånes innehåll 

och resultat. Det framgår inte av nämndens beslut när uppföljningen ska ske. Vid kontroll 

framgår att en återberättelse för folkhögskolorna i Skåne för 2018 behandlades som ett 

informationsärende av nämnden den 31 januari 2019. Av protokollsgenomgång framgår att 

nämnden informerades om rapporten Före och efter allmän kurs på folkhögskola den 24 

januari 2020. Enligt intervju sker uppföljning främst genom att folkhögskolorna årligen 

rapporterar in deltagandet av elever per vecka, vilket avgör ersättningen från nämnden. 

Ersättningen för 2019 baserades på utfallet av ersättningsveckor under 2017 och betalades ut i 

förskott. Vid inrapportering av deltagarveckor för 2019 har Kvarnby och Sundgårdens 

folkhögskolor ett lägre antal veckor än vad som motsvarar beviljat bidrag (se figur nedan). De 

har därför beviljats en lägre ersättning för 2020. 

Folkhögskola Inrapporterade 
veckor 2019 

Nivå av 
veckor 2017 

Belopp per 
vecka kr 

Kvarnby 4 960,90 5 050,00 400 

Sundsgården 7 580,00 7 660,85 400 
 

Enligt intervju saknas rutiner för löpande uppföljning av folkhögskolornas verksamhet och 

det saknas även rutiner för att begära in underlag, exempelvis verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar, för de folkhögskolor som är ideella föreningar. Vidare anges att uppdraget 

att följa upp folkhögskolornas verksamhet ligger på folkbildningsrådet men att nämnden kan 

begära in verksamhetsberättelser och årsredovisningar vid behov. 

Organisationer med länsövergripande verksamhet 

Beslut om bidrag till organisationer med länsövergripande verksamhet fattades av nämnden 

den 28 februari 2019. I beslutet anges att uppföljning ska ske genom att nämnden erhåller 

återkoppling i form av ordinarie verksamhetsuppföljning. Det anges inte när en redovisning 

av beviljat bidrag ska ske. Det kan konstateras att det i beslut om bidrag för 2019 saknas 

hänvisning till styrande dokument för föreningar med länsövergripande verksamhet, vilket 

finns i beslut för 2020. 

Av granskningen framgår att en av två organisationer har inkommit med återrapportering för 

2019 innan november 2020. En organisation inkom med redovisning efter påminnelse från 

handläggare i samband med revisionens granskning. Återrapporteringarna består av 

verksamhetsberättelse med årsredovisning samt i ett stickprov även av stadgar och 

revisionsberättelse. Av underlagen framgår att organisationerna delvis fördelar beviljade 

bidrag till lokalföreningar. Av det redovisade underlaget framgår inte om lokalföreningarna 

nyttjar medlen i enlighet med beviljat ändamål. I samband med intervju styrks bilden av att 

det finns svårigheter med att säkerställa vad lokalföreningarna nyttjat medlen till. 

Ungdomsorganisationer 

Beslut om bidrag till ungdomsorganisationer för 2019 har behandlats som ett 

informationsärende vid nämndens sammanträde den 17 december 2018. Nämnden 
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informerades genom en sammanställning av delegationsbeslut på förvaltningen. Vid kontroll 

av beslutsunderlaget framgår hänvisning görs till delegationsordning, fastställd den 14 april 

2011. Beslutet hänvisar även till Region Skånes bidrag till ungdomsorganisationerna, antaget 

av regionfullmäktige 2004. Enligt det styrande dokumentet ska följande framgå av 

redovisningen: 

- Verksamhetens omfattning i Skåne 

- Hur planerad verksamhet genomförts och hur föregående års bidrag använts samt 

kommentarer till uppnådda eller ej uppnådda mål 

- Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse ska vara 

antagen av årsmötet. I årsredovisningen ska Region Skånes bidrag klart kunna utläsas 

- Till ansökan ska en separat revisorsrapport skrivas enligt särskild mall. Revisorn ska 

styrka att granskningen av ansökan skett i enlighet med dessa anvisningar 

Dokumentet anger att återrapportering ska inkomma till Region Skånes Kulturförvaltning, 

vilket inte överensstämmer med Region Skånes nuvarande förvaltningsstruktur. Stickprovs-

granskningen visar att underlag redovisats enligt ovan med ett fåtal avvikelser. Åtta av de 

granskade organisationerna erhöll för 2019 ett bidrag som kräver inrapportering i Region 

Skånes miljöbevis. Vid kontroll framgår att ingen av organisationerna har inrapporterat om de 

uppnår något av kriterierna i miljöbeviset. I samband med granskningen har det inte 

framkommit någon information om hur detta påverkar eventuella ansökningar för kommande 

år. 

Vid granskning av nämndens protokoll och beslutsunderlag framgår inte att en uppföljning av 

återrapporteringar av beviljade bidrag för länsövergripande organisationer eller bidrag till 

ungdomsorganisationer har genomförts.  

Bedömning 

Regionala utvecklingsnämnden bedöms inte helt säkerställa att återrapporteringen av 

beviljade bidrag sker i enlighet med regionfullmäktiges policy och nämndens riktlinjer för 

bidrag. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 

- Av granskningen framgår att folkhögskolor som beviljats bidrag för 2019 inte 

återrapporterat en ekonomisk redovisning av beviljade medel, vilket anges i 

regionfullmäktiges policy. Folkhögskolornas återrapportering består i huvudsak av 

statistik avseende antalet veckor som elever, folkbokförda i Skåne, studerat hos 

respektive organisation. Det bedöms saknas tydliga rutiner för både löpande och årlig 

uppföljning av folkhögskolornas verksamhet. Nämnden bedöms därmed inte ha en 

tillräcklig intern kontroll som fullt ut säkerställer att hanteringen av redovisningar sker 

på ett ändamålsenligt sätt. 
 

- Stickprovsgranskningen av återrapporteringar har visat att en av två organisationer 

med länsövergripande verksamhet inte inkommit med redovisning av beviljade bidrag 

för 2019 innan revisionens granskning. Av redovisat underlag framgår inte fullt ut att 

beviljade bidrag används i enlighet med ändamålen som anges i nämndens beslut om 

bidrag. Vid kontroll av nämndprotokoll och beslutsunderlag framgår att nämnden inte 
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genomfört en uppföljning av återrapporteringarna. Nämnden bedöms därmed inte ha 

en tillräcklig intern kontroll som fullt ut säkerställer att hanteringen av redovisningar 

sker på ett ändamålsenligt sätt. 
 

- Av stickprovsgranskningen för återrapportering av bidrag till ungdomsorganisationer 

framgår endast ett fåtal avvikelser. De granskade återrapporteringarna har dock inte 

följt regler för rapportering enligt Region Skånes miljöbevis. Vid kontroll av 

nämndprotokoll och beslutsunderlag framgår att nämnden inte genomfört en 

uppföljning av återrapporteringarna. Nämnden bedöms därmed inte ha en tillräcklig 

intern kontroll som fullt ut säkerställer att hanteringen av redovisningar sker på ett 

ändamålsenligt sätt. 

3.4 ÅTGÄRDER 

Revisionsfråga 3: Vidtas åtgärder i enlighet med regionfullmäktiges policy samt nämndernas 

riktlinjer för bidrag om återrapporteringen är ofullständig eller innehåller felaktigheter? 

I regionfullmäktiges policy för bidrag till ideella organisationer från Region Skåne framgår att 

nämnderna får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag. Detta kan ske om 

mottagaren av bidraget lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidrag 

använts felaktigt för det ändamål det har beviljats för. 

3.4.1 IAKTTAGELSER 

3.4.1.1 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 

I hälso- och sjukvårdsnämndens riktlinjer anges att bidrag får efter beslut helt eller delvis 

krävas tillbaka om mottagaren av bidraget lämnar oriktiga uppgifter eller använt bidraget 

felaktigt utifrån det ändamål som det har beviljats för. Vidare står det i riktlinjerna att Region 

Skåne äger rätt att granska den del av organisationens verksamhet som bidraget är avsett för 

om det finns uppgifter som tyder på att verksamheten inte bedrivs så som avsett. 

I samband med stickprovsgranskningen har sex av tolv organisationer redovisat ofullständiga 

återrapporteringar för 2019. Exempelvis saknas särskilda redovisningar av vad de beviljade 

bidragen använts till i inkomna verksamhetsberättelser. 

Vid intervju framkommer att det sällan sker beslut om återkrav av bidrag. Granskning av 

nämndens protokoll och beslutsunderlag visar att ingen uppföljning av beviljade bidrag för 

2019 skett i samband med nämndens sammanträden under 2020. Det framgår heller inte något 

beslut om att helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som organisationerna mottagit. 

Av intervju framgår att det inte förekommit någon form av ytterligare granskning av 

organisationernas verksamhet för att kontrollera hur bidraget använts. Vidare anges att 

avdelningen arbetar med att informera organisationerna om eventuella brister som funnits i 

ansökan och återrapportering. 

Bedömning 

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms inte helt vidta åtgärder i enlighet med region-

fullmäktiges policy samt riktlinjer. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 

- Granskningen visar att nämnden inte fullt ut säkerställer att hanteringen av 

återrapportering för 2019 har skett i enlighet med policy och nämndens riktlinjer. 
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Rådande pandemi bedöms i viss utsträckning ha påverkat kvaliteten i inkomna 

redovisningar. Då nämnden inte bedöms ha en tillräcklig intern kontroll som 

säkerställer en korrekt hantering av redovisningar saknas förutsättningar för att vidta 

åtgärder i enlighet med styrande dokument. Detta medför att de åtgärder som finns 

tillgängliga i policy och inte kan användas fullt ut. 

3.4.1.2 KULTURNÄMNDEN 

I kulturnämndens riktlinjer anges att bidrag helt eller delvis får krävas tillbaka om mottagaren 

av bidraget lämnar oriktiga uppgifter eller använt bidraget felaktigt utifrån det ändamål som 

det har beviljats för. 

Samtliga granskade organisationer har återrapporterat för 2019. Återrapporteringarna har skett 

genom redovisning i Kulturdatabasen samt genom uppföljningssamtal med handläggare på 

förvaltningen. Av stickprovsgranskningen framgår i huvudsak vad beviljat bidrag använts till.  

Vid granskning av nämndens protokoll och beslutsunderlag framgår inte någon dokumenterad 

uppföljning av organisationernas återrapportering för 2019 eller att det förekommit någon 

form av krav på återbetalning.  

I samband med intervju uppges att det inte förekommit beslut om återkrav av bidrag för 2019 

och att detta sällan sker. Bidragsbeloppet kan istället minskas vid beslut om bidrag vid 

kommande ansökan.  

Bedömning 

Kulturnämnden bedöms i huvudsak vidta åtgärder i enlighet med regionfullmäktiges policy 

samt riktlinjer. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 

- Granskningen visar att nämnden har en struktur som i huvudsak säkerställer korrekt 

inrapporterade återrapporteringar. Vidare visar granskningen att organisationernas 

återrapporteringar för 2019 inte påvisat väsentliga avvikelser som föranleder nämnden 

att vidta åtgärder. Nämnden bedöms däremot inte tagit del av organisationernas 

återrapporteringar, vilket begränsar nämndens möjligheter att vidta åtgärder vid 

behov. 

3.4.1.3 PSYKIATRI-, HABILITERING- OCH HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har i riktlinjerna angett att återbetalning ska 

ske om bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för. Återbetalning ska 

även ske om oriktiga uppgifter lämnats vid kontroll och vid utebliven redovisning av 

föregående års bidrag. Om redovisning av aktivitetsbidrag visar på överskott som överstiger 

10 000 kronor ska den överstigande summan återbetalas genom minskat bidragsbelopp 

nästkommande år. 

 

Genomförd stickprovsgranskning visar att tio av 16 organisationer inte inkommit med 

fullständiga underlag i samband med återrapportering av beviljade bidrag för 2019.  I 

granskningen framgår att sex organisationer har krävts på återbetalning om cirka 30 000 

kronor vilket har dragits av från respektive organisations ansökan för 2019. Organisationerna 

som fick avdrag hade ett överskott på mer än 10 000 kronor för 2018, vilket är i enlighet med 

nämndens riktlinjer. 
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För en organisation visar granskad redovisning på ett positivt ekonomiskt resultat om cirka 

900 000 kronor, 2019 och 500 000 kronor, 2018. Organisationen har gjort avsättningar utan 

hänvisning till ändamål om 860 000 kronor, 2019 och 500 000 kronor, 2018. Vidare visar 

granskningen att organisationen beviljades bidrag om 2,6 miljoner kronor för 2020, vilket är 

100 000 kronor mer än vad organisationen beviljats 2018. Det kan konstateras att riktlinjen 

inte följs vad gäller att beviljade bidrag inte får fonderas eller bidra till att öka det egna 

kapitalet samt att identifierat överskott 2018 inte har påverkat organisationens bidrag för 

2020. 

 

Av granskningen framgår att det inte förekommit någon form av uppföljning avseende 

organisationernas återrapporteringar för 2019 i samband med granskning av nämndens 

protokoll och beslutsunderlag. 

 

Bedömning 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden bedöms inte helt vidta åtgärder i enlighet 

med regionfullmäktiges policy samt riktlinjer. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 
 

- Nämnden bedöms ha en struktur som möjliggör åtgärder avseende återbetalning av 

aktivitetsbidrag. Granskningen visar att nämnden vidtagit åtgärder som inneburit 

återbetalning av aktivitetsbidrag om 30 000 kronor för 2018. Nämnden bedöms dock 

inte fullt ut säkerställa att hanteringen av återrapportering för 2019 skett i enlighet 

med styrande dokument då granskade återrapporteringar bestått av ofullständiga 

underlag som i vissa fall inkommit sent. Vidare bedöms nämnden inte följt upp 

hanteringen av organisationernas återrapporteringar för 2019. 
 

- Granskningen har visat en väsentlig avvikelse från styrande dokument då 

organisationen inte följt anvisningar i enlighet med krav vid ansökan och 

återrapportering. Vidare har redovisat underlag påvisat att organisationen under 2018 

och 2019 fonderat medel, som uppgår till en väsentlig del av nämndens budget för 

bidrag, vilket inte är i enlighet med nämndens riktlinjer. Nämnden bedöms i detta fall 

inte vidtagit åtgärder i enlighet med styrande dokument. 
 

3.4.1.4 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 

 

Folkhögskolor 

I granskningen framkommer att folkhögskolorna årligen rapporterar in deltagandet av elever 

per vecka, vilket sedan ligger till grund för ersättning från nämnden. I de fall folkhögskolorna 

har färre deltagarveckor än vad som tidigare angetts blir respektive skola återbetalnings-

skyldig. Vidare visar granskningen att det inte förekommit någon annan form av 

återrapportering utöver den statistik som redovisas avseende deltagarveckor. Två 

folkhögskolor har beviljats lägre ersättning för 2020 då redovisade deltagarveckor var lägre 

under 2019 än vad beviljat bidrag motsvarade. 

 

Organisationer med länsövergripande verksamhet 

I riktlinjer och kriterier för bidragsgivning till organisationer och föreningar med 

folkhälsouppdrag som är antagna av regionstyrelsen, framgår inte krav på åtgärder. 
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Stickprovsgranskningen visar att de två granskade organisationerna inkommit med 

verksamhetsberättelse och årsredovisning i samband med återrapportering för 2019. Vid 

intervju uppges det vara svårt att säkerställa vad beviljade bidrag har använts till utifrån 

återrapporteringarna. Det kan i granskningen konstateras att det inte förekommit något beslut 

om krav på återbetalning av bidrag i samband med granskning av nämndens protokoll och 

beslutsunderlag. Det framgår inte heller att en uppföljning av återrapporteringar för 2019 har 

genomförts. 

 

Ungdomsorganisationer 

Av regionfullmäktiges antagna regler avseende Region Skånes bidrag till ungdoms-

organisationer kan återbetalning ske om bidrag beviljats på grund av fel i bidragsunderlaget 

eller annan anledning. Av reglerna framgår att det är kulturnämnden som ska fatta beslut om 

krav på återbetalning. Det kan konstateras att det styrande dokumentet delvis är inaktuellt då 

Region Skåne hade en annan ansvarsfördelning 2004 när dokumentet antogs. 

Stickprovsgranskningen visar att samtliga organisationer i huvudsak har inkommit med 

kompletta återrapporteringar för 2019. Det kan konstateras att det inte förekommit något 

beslut om krav på återbetalning av bidrag i samband med granskning av nämndens protokoll 

och beslutsunderlag. Det framgår inte heller att uppföljning av återrapportering av beviljat 

bidrag för 2019 har genomförts. 

 

Bedömning 

Regionala utvecklingsnämnden bedöms i huvudsak vidta åtgärder i enlighet med region-

fullmäktiges policy samt styrande dokument. Bedömningen grundar sig på nedanstående: 
 

- Granskningen visar att nämnden har en struktur som säkerställer åtgärder avseende 

folkhögskolor. Vidare visar granskningen att ungdomsorganisationernas och 

länsövergripande organisationernas återrapporteringar för 2019 inte påvisat avvikelser 

som föranleder nämnden att vidta åtgärder. Nämnden bedöms däremot inte ha följt 

upp hanteringen av organisationernas återrapporteringar för 2019. 

4 Sammanfattande bedömning 

Ideella organisationer är ett viktigt komplement till Region Skånes verksamheter. Region 

Skåne kan genom att bevilja bidrag stimulera och stödja organisationer som bidrar till Region 

Skånes mål. Sedan 2018 finns en policy för bidrag som tydligt definierar det övergripande 

syftet och inriktning för de nämnder som ansvarar för bidragsgivning. Den sammanfattande 

bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, psykiatri-, habilitering- 

och hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden inte helt har en tillräcklig intern 

kontroll som säkerställer att hanteringen av beviljade bidrag hanteras enligt gällande policy 

och riktlinjer.  

Revisionsfråga 1: Har nämnderna beviljat bidrag i enlighet med kraven i 

regionfullmäktiges policy samt riktlinjer för bidrag? 

Sammanfattningsvis bedöms granskade nämnder inte helt ha beviljat bidrag i enlighet med 

styrande dokument. Bedömningen grundar sig på att flera avvikelser har identifierats som 
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visar att nämndernas beviljande av bidrag inte helt följer inriktningen i regionfullmäktiges 

policy, inte helt motiveras och delvis baseras på bristfälliga underlag. 

Granskningen har visat att samtliga organisationer som tilldelas bidrag omfattas av de 

prioriterade områden som anges i regionfullmäktiges policy, däremot saknas i flera fall en 

beskrivning för hur organisationen ska bidra till Region Skånes mål. 

Region Skånes policy för bidrag belyser vikten av att mottagande organisationer stödjer 

demokratiska idéer och arbetar för värdegrundsfrågor såsom jämställdhet och allas lika 

rättigheter. Nämnderna bedöms inte ha en hantering som säkerställer att mottagande 

organisationer arbetar med dessa frågor.  

Nämnderna bedöms delvis säkerställa att organisationer som erhåller bidrag har en regionalt 

inriktad verksamhet då granskningen visat att åtta organisationer som beviljats bidrag inte har 

en regionalt inriktad verksamhet.  Av granskningen framgår att de fyra nämnderna saknar en 

enhetlig hantering av beslut om bidrag. Det framgår även att nämndernas riktlinjer, och 

därmed även krav vid ansökan, skiljer sig åt. Detta bedöms delvis bero på olika tolkningar av 

innehållet i den styrande policyn för bidrag. Nämnderna har olika resurser och omfattning av 

bidrag, vilket tillsammans med att bidrag beviljas till olika verksamhetsområden också 

påverkar att bidrag hanteras olika.  

 

Regionala utvecklingsnämnden har inte beslutat om riktlinjer som omfattar bidragsgivningen 

för 2020. Nämndens krav baseras istället på delvis inaktuella styrdokument från 2004 och 

2006. Nämnden ansvarar även för bidrag till folkhögskolor vars finansieringsmodell bygger 

på ett nationellt och interregionalt system. Det framgår dock av granskningen att 

finansieringen av folkhögskolorna inte regleras av formella avtal och är frivilligt för regioner. 

Då de granskade folkhögskolorna bedrivs som ideella organisationer och erhåller årliga 

bidrag från nämnden bedöms bidragshanteringen omfattas av befintliga styrdokument i 

Region Skåne och därmed policy för bidrag. Granskningen visar att folkhögskolor i Skåne 

inte ansöker om årliga bidrag och att hanteringen av folkhögskolorna därmed avviker mot 

krav i policyn. 

 

Granskade nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll som säkerställer kompletta 

ansökningsunderlag i samband med beslut om att bevilja bidrag. Stickprovsgranskningen har 

visat att cirka hälften av organisationernas ansökningar visar på någon form av avvikelse i 

förhållande till regelverk för bidrag. Av granskningen framgår att flera av de granskade 

nämnderna inte motiverar varför respektive organisation har tilldelats bidrag och inte anger 

villkor för vad respektive organisation förväntas uppnå i förhållande till beviljande medel. 

Detta bedöms inte vara i enlighet med policy för bidrag. 

 

Tre av fyra nämnder saknar helt eller delvis en systematisk metod för fördelning av bidrag 

vilket medför att det inte på ett tydligt sätt framgår varför organisationer tilldelas ett visst 

belopp, varför organisationer tilldelas olika bidragsbelopp och varför organisationer inte har 

tilldelats bidrag. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har en i stora delar en 
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systematisk metod för fördelning. Granskningen har dock visat att nämnden beviljat 

omfattande bidrag till en organisation under både 2019 och 2020 där den systematiska 

metoden inte har tillämpats. Avsaknaden av systematisk fördelningsmetod bedöms bidra till 

att avvikelser framkommit i granskningen. Exempelvis har organisationer: inte tilldelats 

bidrag trotts att de uppnår nämndens krav, beviljats bidrag trotts att de inte på ett tydligt sätt 

bidrar till nämndens mål och tilldelats omfattande bidrag trotts ansökan i stora delar avviker 

mot nämndens riktlinjer. 

Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnderna att återrapporteringen av beviljat bidrag är i 

enlighet med regionfullmäktiges policy samt nämndernas riktlinjer för bidrag? 

Den sammanfattade bedömningen är att nämnderna inte helt säkerställer att återrapportering 

av beviljade bidrag sker i enlighet med styrande dokument.  

 

Av granskningen framgår att de fyra nämnderna beviljar bidrag med stöd av olika styrande 

dokument, vilket resulterar i att regler och villkor för organisationernas återrapportering 

delvis är skiljer sig åt. Granskningen visar att ett stort antal organisationer som mottagit 

bidrag för 2019 återrapporterat underlag som inte följer kraven. Detta då de exempelvis 

inkommit med återrapporteringar som bestått av ofullständigt underlag och att 

återrapporteringarna inkommit efter utsatta tidsgränser. 

 

Det kan konstateras att nämnderna saknat skriftliga rutiner som säkerställer en systematisk 

uppföljning, vilket gör att nämndernas kännedom om brister i organisationernas 

återrapportering inte gått att säkerställa. 

 

Revisionsfråga 3. Vidtas åtgärder i enlighet med regionfullmäktiges policy samt 

nämndernas riktlinjer för bidrag om återrapporteringen är ofullständig eller innehåller 

felaktigheter? 

 

Den sammanfattade bedömningen är att nämnderna inte helt vidtar åtgärder i enlighet med 

styrande dokument om återrapporteringen är ofullständig eller innehåller felaktigheter. 

Två av de granskade nämnderna bedöms inte ha en intern kontroll som säkerställer att 

åtgärder kan vidtas vid behov. Detta då resultatet av granskningen visar att organisationernas 

återrapporteringar delvis består av ofullständigt underlag och delvis inkommit efter utsedda 

tidsgränser.  

 

Av granskat underlag framgår att psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden fattat 

beslut om återkrav avseende bidrag som beviljats för 2019. Granskningen har dock visat att 

nämnden beviljat bidrag till en organisation som under 2018 och 2019 redovisat stora 

överskott och fonderat medel, vilket inte är i enlighet med nämndens riktlinjer. Nämnden 

bedöms inte ha vidtagit åtgärder.  

 

Det har i granskningen inte gått att säkerställa om huruvida nämnderna haft kännedom om att 

organisationernas återrapporteringar delvis inte uppfyller krav. Detta bedöms i hög grad 

påverka nämndernas möjlighet att vidta åtgärder. 
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4.1 BEDÖMNING PER REVISIONSOBJEKT 
 

Nämnd Revisionsfråga 1 

Har nämnderna 

beviljat bidrag i 

enlighet med kraven 

i regionfullmäktiges 

policy samt riktlinjer 

för bidrag? 

Revisionsfråga 2 

Säkerställer 

nämnderna att 

återrapporteringen av 

beviljat bidrag är i 

enlighet med 

regionfullmäktiges 

policy samt 

nämndernas riktlinjer 

för bidrag? 

Revisionsfråga 3 

Vidtas åtgärder i 

enlighet med 

regionfullmäktiges 

policy samt 

nämndernas riktlinjer 

för bidrag om 

återrapporteringen är 

ofullständig eller 

innehåller 

felaktigheter? 

Hälso- och 

sjukvårdsnämnden  

Uppfylls inte Uppfylls delvis Uppfylls delvis 

Kulturnämnden Uppfylls delvis Uppfylls delvis Uppfylls 

Psykiatri-, 

habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden 

Uppfylls delvis Uppfylls delvis Uppfylls delvis 

Regionala 

utvecklingsnämnden 

Uppfylls inte Uppfylls delvis Uppfylls 

 

4.2 REKOMMENDATIONER 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas hälso- och sjukvårdsnämnden, 

kulturnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionala 

utvecklingsnämnden att:  

- säkerställa att beviljande beslut om bidrag baseras på kompletta ansökningar utifrån 

styrande dokument 
 

- säkerställa att organisationer som beviljas bidrag stödjer demokratiska idéer och 

arbetar för jämställdhet och allas lika rättigheter. 
 

- i samband med beslut ange motiveringar som tydliggör varför respektive organisation 

beviljas alternativt inte beviljas bidrag. Nämnderna rekommenderas även att 

tydliggöra varför organisationerna beviljas ett visst belopp.  
 

- specificera villkor som beskriver vad respektive organisation förväntas uppnå i 

förhållande till beslutat bidrag samt i beslut ange hur organisationens verksamhet ska 

bidra till Region Skånes mål.  
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- säkerställa att organisationer som beviljas bidrag har en regionalt inriktad verksamhet. 

Nämnderna rekommenderas även att tydliggöra krav för vad regionalt inriktad 

verksamhet innebär.  
 

- att anta skriftliga rutiner för systematisk uppföljning av de mottagande 

organisationernas återrapporteringar som säkerställer kännedom om eventuella brister 

i redovisade underlag. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas psykiatri-, habilitering- och 

hjälpmedelsnämnden att:  

 

- säkerställa att enbart oberoende parter medverkar i framtagandet av fördelningsförslag 

för bidrag. 

- stärka den interna kontrollen avseende organisationers periodisering av 

bidragsöverskott 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas regionala utvecklingsnämnden att:  

 

- säkerställa att hanteringen av bidrag till folkhögskolor följer styrande dokument 
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Bilaga 1 – Genomförda stickprov 
 

  HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSNÄMNDEN 

Område Ansökt Beviljats Noteringar 

1 Apnéföreningen syd Hälso- och sjukvård 25 000 25 000 Saknas delvis underlag  

2 Länkens kamratförbund Folkhälsa 85 000 75 000 Saknas delvis underlag  

3 PRO Skåne Intresseorg. för 
pensionärer 

950 000 820 500 Saknas delvis underlag  

4 RFSL Rådgivning Skåne Folkhälsa, hälso- och 
sjukvård 

1 500 000 510 000   

5 SPF Seniorerna Skåne Intresseorg. för 
pensionärer 

1 000 000 820 500 Saknas delvis underlag  

6 SPES Skånekrets  Folkhälsa, hälso- och 
sjukvård 

65 500 37 500   

7 St: Lukas Kristianstad Folkhälsa, hälso- och 
sjukvård 

100 000 10 000 Saknar regional inriktning 

8 Psoriasisförbundet i Skåne Hälso- och sjukvård 0 0 Avser endast återrapportering 
2019 

9 Diakonicentralen i Lund Hälso- och sjukvård 349 000 349 000 Inte en ideell förening / 
regionalt inriktad. Särskilda skäl 
anges 

10 FreeZone Ungdomsverksamhet, 
folkhälsa 

627 228 150 000 Saknar delvis underlag 

11 Osteoporosföreningen Hälso- och sjukvård 25 000 25 000   

12 Mind Skåne Hälso- och sjukvård 1 503 600 100 000 Saknar delvis underlag 

  KULTURNÄMNDEN Område Ansökt Beviljats Noteringar 

1 Clownronden Kultur 2 500 000 2 229 000   

2 Kulturen i Lund Kultur 18 000 000 13 000 000 Saknas delvis underlag, Region 
Skåne representeras i styrelsen  

3 Memory Wax Kultur 800 000 800 000   

4 Skånes Hembygdsförbund Kultur 2 610 000 2 610 000 Region Skåne representeras i 
styrelsen  

5 Teater Sagohuset Kultur 2 700 000 2 700 000   

6 Dansstationen Kultur 2 320 000 2 234 000   

7 Riksteatern Skåne Kultur 8 890 000 8 225 000   

8 Seriefrämjande Kultur 800 000 568 000   

9 SISAM Kultur 255 000 255 000   

10 Skånes Hemslöjdsförbund Kultur 3 726 000 3 726 000   

11 Folkets Bio Malmö Kultur 715 000 215 000   

12 FormDesign Center Kultur 8 500 000 5 490 000   

13 Game Habitat Southern 
Sweden 

Kultur 0 0 Avser enbart redovisning för 
2019 

14 Karavan Kultur 450 000 450 000 Avser enbart ansökan för 2020 

15 Kulturföreningen Inkonst Kultur 2 300 000 1 439 000 Saknar delvis regionalt inriktad 
verksamhet 

16 Skånes Arkivförbund Kultur 3 020 000 3 020 000 Erhåller bidrag och säljer 
tjänster till kulturförvaltningen 

  PSYKIATRI, HAB. OCH 
HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 

Område Ansökt Beviljats Noteringar 

1 Afasiföreningen i Skåne län Funktionshinder 613 160 384 570 Uppnår ej krav för regionalt 
inriktad verksamhet 
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2 Bröstcancerföreningarnas 
Länsförbund i Skåne 

Hälso- och sjukvård 768 416 425 665 Uppnår ej krav för regionalt 
inriktad verksamhet 

3 Celiakiföreningen i Skåne län Funktionshinder 421 550 345 550 Uppnår ej krav för regionalt 
inriktad verksamhet 

4 De Handikappades 
Riksförbund Skåne Läns 
distrikt (DHR) 

Funktionshinder 474 305 469 305 Ansökan och redovisning inkom 
sent. Revisorsintyg avseende 
medlemmar saknas. 
Representeras i bidragsgruppen 

5 Handikapporganisationernas 
samarbetsorgan (HSO) 

Funktionshinder 2 700 000 2 600 000 Saknas komplett 
ansökan/återrapportering 
Representeras i 
bidragsgruppen. Fonderat 
betydande överskott. 

6 Diabetesföreningen i Skåne  Hälso- och sjukvård 392 415 352 415   

7 Elöverkänsligas förbund i 
Skåne 

Funktionshinder 36 570 36 570 Endast ansökt om grund- och 
medlemsbidrag. Uppnår ej krav 
för regionalt inriktad 
verksamhet 

8 FUB Skåne Funktionshinder 335 205 254 805   

9 Hjärt- och Lungsjukas 
Länsförening i Skåne 

Hälso- och sjukvård 788 225 409 225   

10 Huvudvärksföreningen i 
Skåne 

Hälso- och sjukvård 283 915 234 415 Uppnår ej krav för regionalt 
inriktad verksamhet 

11 NHR Skåne  Hälso- och sjukvård 702 950 314 950   

12 Psoriasisförbundet Skåne län Hälso- och sjukvård 370 515 273 515   

13 Reumatikerdistriktet i Skåne Hälso- och sjukvård 579 353 492 665   

14 Personskadeförbundet RTP Hälso- och sjukvård 724 487 283 700   

15 Skåne läns strokeförening Hälso- och sjukvård 1 216 095 359 095   

16 SRF Skåne Hälso- och sjukvård 1 037 110 383 710   

  REGIONALA 
UTVECKLINGSNÄMNDEN 

Område Ansökt Beviljats Noteringar 

1 Equmenia Syd Ungdomsverksamhet 108 392 108 392 Saknas delvis underlag. Ansökan 
inkom 9 dagar försent 

2 Skånes idrottsförbund Idrott 13 000 000 11 550 000 Återrapportering inkom sent, 
saknas delvis underlag. Fördelar 
bidrag vidare 

3 Södra Skånes Scoutdistrikt Ungdomsverksamhet 790 984 790 984 Saknas delvis underlag. 
Ordförande beslutat om bidrag 

4 Önnestads Folkhögskola Folkbildning   3 587 840 Inte ansökt om bidrag 

5 Aktiv Ungdom Skåne ALFA Ungdomsverksamhet 251 061 251 061   

6 Bosnisk - Hercegovinska för. Ungdomsverksamhet 298 879 298 879 Saknas delvis underlag 

7 Skånes Schackförbund  Ungdomsverksamhet 216 975 216 975 Saknas delvis underlag 

8 Fridhems folkhögskola Folkbildning   2 906 400 Inte ansökt om bidrag 

9 Pingst Ung Skåne Ungdomsverksamhet 195 599 195 599 Saknas delvis underlag 

10 Skurups Folkhögskola Folkbildning 2 619 200 2 619 200 Inte ansökt om bidrag 

11 Sundsgården Folkhögskola Folkbildning 3 032 000 3 000 000 Inte ansökt om bidrag 

12 Skånes Nykterhetsförbund Folkhälsa 650 000 600 000 Saknas delvis underlag 

 


