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Granskningens inriktning 
EY har på uppdrag av stadens revisorer genom-
fört en granskning av stadens hantering och 
nyttjande av stadsbidrag med syftet bedöma om 
nämnder och styrelser ansöker och använder sig 
av existerande statsbidrag på ett sätt som främjar 
måluppfyllelse av såväl ekonomiska mål som 
verksamhetsmål. Granskningen omfattar riktade 
statsbidrag och kostnadsersättningar. EU-bidrag 
berörs i viss utsträckning.  
 

Iakttagelser och slutsatser  

Den sammanfattade bedömning är att det 
saknas en övergripande styrning och tydlig 
intern kontroll som möjliggör en ändamålsenlig 
uppföljning och analys av statsbidrag. Det 
praktiska arbetet med bevakning, sökning och 
redovisning av bidrag som genomförs i verk-
samheterna i allt väsentligt fungerar väl.  
 
Granskningen visar att det finns inga beslutade 
stadsövergripande riktlinjer och dokumenterade 
rutiner för hanteringen av statsbidrag. Beslutad 
policy och riktlinjer för internationellt arbete 
finns, där EU-bidrag ingår. Stadslednings-
kontoret sammanställer erhållna EU-medel 
årligen. En övergripande sammanställning av 
riktade statsbidrag  genomfördes år 2018.  
En stadsövergripande sammanställning av 
bidragsmedel bör fortsätta för att ge bättre 
förutsättningar för uppföljning och analys. 
 
Viss central samordning finns genom att 
enheten för hållbar utveckling på stadsled-
ningskontoret bistår förvaltningarna i arbetet 
med vissa riktade statsbidrag och EU-bidrag. 
Även i den praktiska hanteringen förekommer 
samordning för enskilda bidrag, såväl mellan 
stadens förvaltningar som med andra 
kommuner och regioner. Majoriteten av 
bidragen söks, hanteras och redovisas dock  
av respektive förvaltning.  
 
Förvaltningarna har organiserat arbetet med 
statsbidrag på olika sätt. Flertalet koncentrerar 
det huvudsakliga arbetet med riktade statsbidrag 
till stab, kansli eller en enhet.   

 
Det sker det ingen samlad uppföljning av 
kostnader eller effekter kopplade till statsbidrag 
på kommunövergripande nivå eller nämndnivå. 
Uppföljning av erhållna bidragsmedel görs 
främst genom återrapportering till bidrags-
myndigheten.  
 
Det finns upparbetade arbetsmetoder inom res-
pektive verksamhet som söker någon typ av 
bidrag, men det varierar på vilken nivå inom 
respektive förvaltning som beslut om ansökan 
sker. I dagsläget har endast en förvaltning 
dokumenterade rutiner för hanteringen av 
statsbidrag 

 
Rekommendationer 
Utifrån granskningens iakttagelser 
rekommenderas kommunstyrelsen att: 
 

 förtydliga den befintliga styrstrukturen 
(strategisk styrning) avseende de riktade 
statsbidragen på beslutsnivå, rutiner för 
prioritering och hantering samt uppföljning 
(verksamhet och ekonomisk redovisning).  
 

 ta fram tydligare riktlinjer för redovisning av 
olika erhållna bidrag i ekonomisystemet. För att 
möjliggöra en samlad uppföljning och analys 
samt underlätta de uppföljningar av stats- och 
EU-bidrag som sker. 
 

Kommunstyrelsen, kulturnämnden, tekniska 
nämnden, fastighetsnämnden, äldrenämnden 
samt nämnden för personer med funktions-
hinder rekommenderas att: 
 

 dokumentera rutiner för ansökan respektive 
rekvirering av bidrag i syfte att säkerställa att 
rutinerna upprätthålls och minska person-
beroendet. 
 

 
Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens 
hemsida www.vasteras.se  

För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande 
Asta Matikainen Lecklin tfn: 076-896 43 86 eller 

revisionssekreterare Annette Björnson tfn: 076-569 48 43. 
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