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Återsökning av statliga bidrag 

Granskningen 

Gävle kommun har, utöver skatter och avgifter, intäkter i form av riktade stat-

liga bidrag. Budgeten för bidrag 2009 totalt för samtliga nämnder var 365,8 

mkr.  De statliga bidragen utgör ca 7 % av kommunens totala intäkter. 

 

Kommunrevisionen har granskat de rutiner nämnderna har för att säkerställa 

att de får de bidrag verksamheterna är berättigade till. Granskningen har ge-

nomförts av Ernst & Young i samarbete med Revisionskontoret. 

Granskningen har berört Socialnämnden, Utbildnings- och Arbetsmarknads-

nämnden, Barn- och Ungdomsnämnden samt Omvårdnadsnämnden. De bi-

drag som valdes ut var:  

 Flyktingmottagning med bidrag från Migrationsverket 

 Personliga assistenter med bidrag från Försäkringskassan  

 Olika former av arbetsmarknadsåtgärder med driftsbidrag från AMS  

 Satsningar inom förskola, grundskola och gymnasium med bidrag från 

Skolverket 

Resultat 

Granskningen visar att det finns en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning 

för sökning av riktade statsbidrag i dess olika former. Vidare finns kontroller 

och rutiner som säkerställer att bidragen används på avsett sätt.  

 

I några avseenden kan dock rutinerna förbättras: 
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 I de fall där staten inte kräver återbetalning av givna bidrag och där 

kommunens faktiska kostnader understiger de erhållna bidragen, bör 

det dokumenteras hur dessa medel ska användas samt eventuellt för-

delas.  

 

 Kommunen bör i sina interna riskanalyser belysa vilka risker som är 

förknippade med att söka bidrag. Detta för att tydliggöra roller och an-

svar samt ansvarsfördelningen när det gäller uppföljning och kontroll 

från ansökan till faktisk utbetalning.  

 

 Då stora fördröjningar i utbetalningarna har konstaterats, bör rutiner-

na för periodiseringar ses över för att göra redovisningen vid års-

boksluten rättvisande.   

 

Överväganden och ställningstaganden 

Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2010-03-09. 

Resultatet är i stort sett tillfredsställande men vissa områden behöver utveck-

las. 
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 Medlem i Ernst & Young Global Limited 

Granskning rörande statliga bidrag  

 

Gävle kommun 
Räkenskapsår 2009 
Datum 2 mars 2010 
Till Revisorerna 
Från Johan Perols 
 

1 Inledning och bakgrund 
 
Den verksamhet som bedrivs av kommuner och landsting finansieras 
huvudsakligen genom det kommunala skatteuttaget som regleras i 
regeringsformen 7 § samt kommunallagens 2 kap 5 §. En betydande del av 
finansieringen sker dock också via statsbidrag. Dessa kan vara generella och 
räknas då fram baserat på exempelvis invånarantal och åldersstruktur. Men 
de kan även vara specialdestinerade, så kallade riktade statsbidrag, och är då 
ofta tidsbegränsade och knutna till en viss prestation eller åtgärd från 
kommunernas sida. För den totala kommunala sektorn utgör generella 
statsbidrag ca 11 procent av de totala intäkterna och riktade bidrag utgör ca 5 
procent.  
 

1.1 Generella statliga bidrag 
I systemet för kommunalekonomisk utjämning görs årliga beräkningar för dels 
kommuner, dels landsting. Huvudbeståndsdelar är en till största delen statligt 
finansierad inkomstutjämning och en inomkommunal kostnadsutjämning. 
Inkomstutjämningen används som instrument för överföring av generella 
statliga bidrag till kommunsektorn, medan kostnadsutjämningen syftar till att 
utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. LSS-utjämningen är 
exempel på ett system för kostnadsutjämning mellan kommuner vid sidan av 
den kostnadsutjämning som görs inom ramen för den kommunalekonomiska 
utjämningen.  
 
Syftet med utjämningssystemen är att åstadkomma likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för kommunsektorn att bedriva sin verksamhet. De generella 
bidragssystemen betalas ut mer eller mindre per automatik till kommunerna 
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och kräver endast en begränsad insats från respektive kommunen för att 
erhålla bidragen.   
 

1.2 Riktade statliga bidrag 
Den andra delen av den statliga bidragsfinansieringen till kommunerna utgörs 
av riktade statsbidrag inom ett flertal kommunala verksamhetsområden. De 
riktade statsbidragen har genomgått en förändring under de senaste åren till 
förmån för de generella statsbidragen, exempelvis i form av de 
interkommunala utjämningssystemen.  
 
Syftet med de riktade statsbidragen är ofta att uppnå politiska mål, vilket gör 
att de inte sällan är förknippade med någon form av motprestation från 
kommunerna sida. I vissa fall finansierar de riktade bidragen en verksamhet 
som inte nödvändigtvis omfattas av det kommunala uppdraget enligt 
kommunallagen. Detta kan exempelvis gälla det akuta mottagandet av 
ensamkommande flyktingbarn.   
 

2 Bakgrund, syfte och avgränsningar  
 
Gävle kommunens budgeterade intäkter i form av olika statliga bidrag uppgick 
för år 2009 totalt till 365,8 mkr. Ansvaret för att söka statliga bidrag ligger på 
respektive nämnd. Det innebär att varje förvaltning i praktiken ansvarar för 
uppföljning och administration av statsbidragen. Det finns vissa statsbidrag 
där staten kräver uppföljning för att utbetalning ska ske, vilket ställer krav på 
kommunernas interna kontroller och rutiner. Detta gäller främst statsbidrag 
inom skola och förskola samt arbetsmarknadsområdet. 
 
Denna granskning inriktas i huvudsak på de riktade statsbidragen, som oftast 
distribueras och administreras av olika statliga myndigheter, så som 
Skolverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket etc.  
 
I enlighet med Gävle kommuns revisionsplan har vi genomfört en granskning 
av Gävle kommuns rutiner för återsökning av visa riktade bidrag. 
Revisionsfrågan har definierats och uppdelats enligt följande: 
 
”Vilka rutiner har kommunen har för att säkerställa att de får de bidrag som 
verksamheterna är berättigade till återsöks på ett tillfredsställande sätt”. 
 
Vidare omfattar granskningen att: 
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”Kartlägga huruvida bidragen söks aktivt i förväg till bestämda belopp eller om 
bidragen söks med basis av budget och nerlagda kostnader.”  
 
De bidrag som denna granskning omfattar utgörs huvudsakligen av:  

 
• Flyktingmottagning med bidrag från Migrationsverket 

 
• Personliga assistenter med bidrag från Försäkringskassan 

 
• Olika former av arbetsmarknadsåtgärder med driftsbidrag från AMS 

 
• Satsningar inom förskola-grundskola-gymnasium med bidrag från 

Skolverket.  
 
I vår granskning har vi ämnat att: 
 

• Kartlägga de ansvariga nämndernas rutiner och processer samt egna 
riskanalyser kopplade till bidragshanteringen. 

• Kartlägga ansvars- och uppgiftsfördelning mellan olika 
nivåer/funktioner inom nämnderna samt delegationsbehörigheter och 
uppföljningsrutiner.  

• Kartläggning av intern kontroll i samband med redovisning av erhållna 
bidrag. 

• Nämndernas system och strukturer för kvalitetssäkring av en 
fullständig återsökning av bidrag. Det vill säga, har kommunen interna 
system som säkerställer fullständighet i återsökandet av bidrag? 

 
För att testa nämndernas processer har vi genomfört 
substansgranskningsåtgärder. Detta steg innebär stickprovskontroller av 
enskilda bidrag, för respektive bidragstyp som granskningen omfattar, och 
stämma av dessa mot underliggande bidragsbeslut. Detta moment syftar 
bland annat till att säkerställa att erhållna bidrag redovisas på ett 
ändamålsenligt sätt. 
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3 Övergripande om statliga bidrag   
 
År 1993 genomförandes omfattande förändring av det statliga 
bidragssystemet till den kommunala sektorn. Förändringarna innebar att 
flertalet av de riktade statsbidragen togs bort till förmån för generella 
bidragssystemen. Syftet var att öka kommunpolitikernas möjligheter att ta till 
vara de lokala förutsättningarna och använda resurser på ett effektivare sätt.  
 
De riktade statsbidragens omfattning och utformning förändrar sig mellan olika 
tidsperioder beroende på en rad olika faktorer, inte minst demografiska. Under 
första halvan av 2000-talet steg bidragsvolymerna avseende de riktade 
statsbidragen till den kommunala skol- och utbildningssektorn. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har nyligen i en utredning gjort bedömningen 
att de riktade bidragen inom äldreomsorgen och psykiatrin kommer att öka i 
framtiden. År 2005 uppgick de riktade statsbidragen till 25 procent av de totala 
statsbidragen till kommunerna, vilket är en relation som bedöms gälla även 
idag.  
 
År 2008 utgick drygt 42 miljarder till kommuner och landsting i form av riktade 
statsbidrag. Av de verksamhetsanknutna statsbidragen uppgår 38 stycken till 
huvuddelen av de utbetalde bidragen beloppen. En utredning från 
Statskontoret från år 2007 visar dock att det utgår över 100 olika bidrag totalt. 
Denna utredning föreslog att göra fler riktade statsbidrag till generella. Detta i 
syfte att i så liten utsträckning så möjligt påverka det kommunala självstyret.  
 
En stor del av de kvarvarande statsbidragen är av typen att de inte lämpar sig 
för att vara generella. Det gäller exempelvis de statliga ersättningarna för 
flyktingmottagandet som är att betrakta som en utförd tjänst år staten än en 
ren kommunal verksamhet.  

3.1 Statens uppföljning och kontroll  
Det har visat sig vara en omfattande och svår uppgift att bedöma om 
statsbidragen används till de som de är avsedda till. När det gäller bidrag där 
staten kräver in kostnadsredovisning och uppföljning för att bidraget ska 
utbetalas finns det ofta ett naturligt samband mellan prestation och 
motprestation. Detta gäller exempelvis vissa bidrag som är kopplade till 
mottagning av ensamkommande flyktingbarn.  
 
För flera av statsbidragen har det visat sig vara väldigt omfattade och svårt att 
analysera och kontrollera huruvida bidragen har använts på ett ändamålsenligt 
sätt. Detta innebär en viss frihet för kommunerna att använda bidragsmedel 
efter lokala förutsättningar och behov. Exempel på detta är ersättning för 
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flyktingar där redovisningen av förbrukade bidrag inte krävs av staten i någon 
betydande omfattning.  

3.2 Kommunernas ansvar  
Ansvaret för att söka riktade statsbidrag ligger på respektive 
nämnd/förvaltning. Detta innebär att varje förvaltning är ansvariga för 
uppföljning och administration av de riktade statsbidragen. Det finns vissa 
riktade statsbidrag där staten kräver uppföljning för att utbetalning skall ske. 
Detta gäller främst inom skola och förskola, där exempelvis statsbidraget för 
personalförstärkning inom förskola där kommunen inte får tillgodogöra sig 
statsbidraget fullt ut förrän kostanden för ökad personaltäthet kan verifieras.  

3.3 Olika typer av riktade statsbidrag.  
Det är svårt att ange exakt hur många olika typer av riktade anslag som finns 
att söka för kommuner. Det finns ingen överskådlig sammanställning över 
vilka bidrag som finns att söka. Uppskattningsvis finns det totalt ett hundratal 
olika bidrag att söka. Det är kommunernas eget ansvar att söka bidragen, 
vilket ställer vissa krav på både kompetens på området samt på de interna 
rutiner som gäller administrationen av återsökandet av bidragen.  
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4 Statliga bidrag Gävle kommun 
För Gävle kommun gäller i likhet med övriga kommuner att de riktade 
statsbidragen utgör en betydande del av kommunens totala finansiering. För 
verksamhetsåret 2009 uppgår de statliga riktade bidragen till ca 366 mkr, och 
det prognostiserade utfallet överstiger detta något.  
 
Nedanstående tabell visar ett prognostiserat utfall år 2009 över de största 
bidragstypernas finansiella storlek (mkr) fördelat över kommunens större 
verksamhetsområden. 
 
Bidragstyp Barn och 

ungdom 
Omvårdnad  Socialtjänsten Utbildning och 

arbetsmarknad 

Statliga driftsbidrag 19,8 - 2,4 1,7 

Bidrag Skolverket 16,8 - - 5,6 

Lönebidrag AF 1,6 0,7 - 2,2 

Övriga statliga utbildnings 
bidrag 

7,1 - - - 

Bidrag Migrationsverket - - 24,4 54,3 

Bidrag AMS - 0,1 - 33,2 

Övriga statsbidrag - 11,2 - - 

FSK pers.ass - 119,3 - - 

Totalt 45,3 131,3 26,8 97,0 
 
 
En känslighetsanalys visar att en procents förändring av skatter, bidrag och 
kommunal utjämning motsvarar ca 41 mkr på årsbasis. Detta indikerar på ett 
tydligt sätt betydelsen av se statliga bidragen för Gävle kommuns finansiering 
av verksamheten.  
 
De driftsbidrag som har sitt ursprung från den statliga sektorn uppgår till ca 7 
procent av de totala intäkterna för Gävle kommun.  

5 Granskning  
 
Vår granskning har genomförts genom intervjuer med personer inom berörda 
nämnder som hanterar och administrerar statliga bidrag som en del i 
verksamheten. Vidare har stickprov tagit i syfte att verifiera att underlag och 
dokumentation finns som styrker redovisningen av bidragen samt att 
säkerställa att ändamålsenliga kontroller och rutiner finns implementerade 
inom kommunen. 
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5.1 Flyktingmottagning med bidrag från Migrationsverket 

5.1.1 Bidragets utformning 

Kommunen erhåller schablonbidrag från Migrationsverket under två år som 
skall räcka under en introduktionstid om tre år varje enskild individ. Bidragen 
utgår då flyktingar slussats ut från Migrationsverket och blivit folkbokförda i 
kommunen. Staten har inga krav på särskild återrapportering eller redovisning 
av bidragens användande. 
 
Vidare har granskningen visat att kommunen också erhåller särkskilda bidrag 
avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbidrag. Dessa bidrag skall 
täcka de oplanerade kostnader som avser placeringar i familjehem alternativt 
andra boendeformer, kostnader kopplade till tolkar, resor, psykologhjälp etc.     

5.1.2 Kommunens rutiner och uppföljning 

Då dessa bidrag betalas ut av Migrationsverket med utgångspunkt från 
folkbokföringen är risken för att kommunen underlåter att söka dessa bidrag 
obefintlig. Kommunen har en rutin där erhållna bidrag, som redovisas på 
individnivå, avstäms mot kommunens egna register över vilka individer som är 
föremål för kommunens olika insatser och åtgärder. I de fall differenser 
föreligger mellan Migrationsverkets uppgifter och kommunens egna register 
utreds dessa tillsammans med Mingrationsverket. Differenser förekommer 
dock endast i mindre omfattning och bedöms inte vara ett väsentligt problem. 
Avstämningarna dokumenteras av ansvariga inom kommunens 
invandrarcentrum.  
 
När det gäller bidrag rörande ensamkommande flyktingbarn erhåller 
kommunens endast bidrag i efterskott mot redovisning av faktiska kostnader. 
Detta innebär att kvitton och fakturor måste redovisas kvitto för kvitto till 
Migrationsverket. Kommunen har en särskild administrativ resurs som 
hanterar detta och sammanställer den dokumentation som Migrationsverket 
efterfrågar.  

5.1.3 Bedömning och slutsats  

Vår bedömning efter genomgång av kommunens rutiner avseende erhållande 
av olika typer av bidrag kopplat flyktingmottagande är att det finns en tydlig roll 
och ansvarsfördelning inom berörda nämnder samt att det finns 
tillfredsställande interna ruiner för avstämning, dokumentation och uppföljning.  
 
Risken för att kommunen på ett väsentligt sätt missar att erhålla medel 
bedöms vara låg. Det problem som kommunen upplever vara det största 
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problemet med avseende på dessa bidrag är att det finns en viss eftersläpning 
från Migrationsverkets sida när det gäller själva utbetalningen av beviljade 
bidrag. Detta är dock ett likviditetsproblem som går att hantera internt inom 
kommunen.   

5.2 Bidrag avseende personaliga assistenter från Försäkringskassan 

5.2.1 Bidragets utformning 

Individer under 65 år som behöver omfattande hjälpinsatser regelbundet för 
att klara sin vardag kan beviljas personlig assistans. Den som har behov av 
personlig assistans mer än 20 timmar/vecka kan få assistansersättning. För 
att ha rätt till personlig assistans ska individen tillhöra en personkrets enligt 
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kommunens 
handläggare beviljar rätt till assistansersättningen. Förbrukade timmar 
redovisas var sjätte månad till Försäkringskassan. Under år 2009 har 
bidragets storlek uppgått till mellan ca 240- 285 kr per beviljad timme och 
individ.  

5.2.2 Kommunens rutiner och uppföljning 

De förvaltningar som berörs av hanteringen av personliga assistenter har 
särskilda handläggare med ansvar för beredning och verkställning av beslut. 
All hantering gällande beslut och verkställning dokumenteras i förvaltningens 
verksamhetssystem. Då ansökan om insats inkommer till kommunen öppnas 
ett ärende av handläggaren som registrerar personuppgifter, behov av 
insatser, vilken personkrets som avses, grunder för beslut samt 
verkställighetsdatum. Varje handläggare administrerar ca 80-120 
individer/kunder per år där varje kund kan ha flera olika typer av beslutade 
insatser. Handläggarna har ett uppföljningsansvar för beslutade insatser. 

5.2.3 Bedömning och slutsats  

Vår bedömning är att kommunen har ändamålsenliga interna rutiner och 
kontroller för att följa upp vilka insatser om personlig assistans som beviljas. 
Statistik upprättas och gås igenom ett flertal gånger per år för att säkerställa 
att samtliga insatser blivit korrekt registrerade samt att inrapportering till 
bidragsgivare, Försäkringskassan, är korrekt.  
 
Avstämningar finns dokumenterade på ett ändamålsenligt sätt. Risken för att 
kommunen på ett väsentligt sätt inte erhåller bidrag i samma omfattning som 
beviljade insatser bedöms vara låg. Vår stickprovsvisa granskning har inte 
föranlett några noteringar.  
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5.3 Driftsbidrag och lönebidrag från Arbetsförmedlingen  

5.3.1 Bidragets utformning 

Kommuner har möjlighet att söka ett flertal olika bidragsformer från 
Arbetsförmedlingen. Lönebidrag är ett exempel och utgör en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd riktad mot främst personer med 
arbetshandikapp, och regleras i ”Förordningen om särskilda insatser för 
personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.” 
 
Syftet med lönebidraget är att kompensera en arbetsgivare som anställer en 
person med nedsatt arbetsförmåga. Lönebidragets storlek påverkas av 
lönekostnaden för den anställde och dennes arbetsförmåga. Det är 
Arbetsförmedlingen som beslutar om lönebidrag och under hur lång tid det 
skall betalas ut. Normalt betalas lönebidrag inte ut för längre tid än fyra år. Då 
kommuner ofta har anställda med funktionshinder är detta ett bidrag som 
finansierar vissa personalkostnader inom kommunen.  
 
Utöver detta finns det en mängd olika bidrag rörande 
arbetsplatsanpassningar, introduktionsinsatser för nyanlända etc, 
arbetsträning/förstärkt, vägledningspraktik, praktik till arbete, praktisk 
språkträning, praktisk språkträning, coachning etc. Att utformningen på de 
ovanstående insatserna ser olika ut innebär också att bidragens konstruktion 
ser olika ut.  

5.3.2 Kommunens rutiner och uppföljning 

Det är handläggare inom Arbetsmarknadsenheten som ansvar för sökandet 
och administrationen av bidragen. Då antalet olika bidragsformer är relativt 
stort på arbetsmarknadsområdet ligger ett stort ansvar på nämnd och 
förvaltning att upprätthålla rutiner och kompetens när det gäller vilka bidrag 
som är möjliga att återsöka. Inom Arbetsmarknadsenheten finns rutiner för 
avstämning av genomförda insatser mot erhållna bidrag. Vidare finns det 
rutiner för återrapportering och redovisning till bidragsgivare avseende de 
insatser som genomförts.    

5.3.3 Bedömning och slutsats  

Vår bedömning är att kommunen har ändamålsenliga interna rutiner och 
kontroller för att följa upp vilka verksamheter som bedrivs inom 
arbetsmarknadsområdet. Avstämningar och uppföljningar utförs på centralnivå 
på ett ändamålsenligt sätt. Risken för att kommunen på ett väsentligt sätt inte 
erhåller bidrag i samma omfattning som bedriven verksamhet bedöms vara 
låg. Vår stickprovsvisa granskning har inte föranlett några noteringar.  
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5.4 Bidrag från Skolverket 

5.4.1 Bidragets utformning 

Inom skol- och utvecklingsområdet finns en omfattande flora av riktade 
statsbidrag att återsöka av kommuner. Bidragen som beviljas och lämnas av 
Skolverket riktar sig huvudsakligen till insatser för kompetensutveckling av 
utbildningspersonalen inom förskola-grundskola och gymnasium. Vidare finns 
olika typer av ämnesspecifika bidrag att söka med syfte att finansiera 
ämnesutveckling, kvalitetsarbete etc. Bidragens konstruktion är ofta att medel 
betalas ut för fortbildningsinsatser och är på individnivå.  
 
Ett aktuellt exempel utgörs av det så kallade ”Förskolelyftet”. Enligt 
regeringsuppdraget ska fortbildningen för barnskötare och förskollärare 
framförallt inrikta sig mot att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga 
och matematiska utveckling. För pedagogiska ledare ska innehållet i 
fortbildningen inriktas mot fördjupade kunskaper avseende språklig och 
matematisk utveckling samt mot uppföljning och utvärdering av förskolans 
verksamhet. Statens totala ram för dessa insatser uppgår till 600 miljoner 
kronor för åren 2009-2011. Möjliga ersättningar att söka för respektive 
kommun exemplifieras enligt nedanstående tabell.  
 
Enligt regeringsuppdraget ska fortbildningen för barnskötare och förskollärare 
framförallt inrikta sig mot att pedagogiskt stödja och stimulera barns språkliga 
och matematiska utveckling. Om det finns efterfrågan kan fortbildning för 
förskollärare innehålla uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet 
 
Vidare finns det bidrag för att finansiera lönekostnader under 
fortbildningstiden. Bidragen betalas oftast ut per en gång per termin.  
Nedanstående tabell visar hur bidragens storlek kan fördela sig mellan olika 
insatser och personalgrupper.  
 
 

Insatser Omfattning Kostnad 
(tkr) 

Fortbildning förskollärare 15 hp/10 v 120 000 

Fortbildning barnskötare 5 v 50 000 

Pedagogiska ledare 30 hp/20 v 18 000 

Forskarutbildning   9 000 

Bild-/drama-/musikpedagoger *   3 000 

Totalt   200 000 
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5.4.2 Kommunens rutiner och uppföljning 

För erhållandet av specifika bidrag vilar det ett betydande ansvar på 
respektive skolledare/enhetschef att söka finansiering av fortbildnings/ och 
utvecklingsbidrag. På förvaltningsnivå finns också ett ansvar att söka bidrag 
samt ett samordningsansvar. På förvaltningsnivå finns vidare administrativa 
resurser att sammanställa och upprätta ansökningsdokumentation. Det 
noteras att det inom detta verksamhetsområde ligger ett ansvar på respektive 
medarbetare att vara aktiva när det gäller att söka rätt på finansieringsbidrag 
att söka.  
 
Det noteras i granskningen att det finns en väl utvecklad ”kultur” när det gäller 
att söka bidrag inom utbildnings- och barnomsorgsnämnden. För vissa av 
bidragen som söks krävs en aktiv och detaljerad återrapportering till 
Skolverket, i andra fall finns inte sådant krav.  
 
På förvaltningsnivå finns väl utvecklade rutiner för att följa upp och 
sammanställa uppföljningar för de erhållna bidragen. Detta utgör i sig ett 
kontrollmoment för kommunen att följa upp att utförda insatser inte finansieras 
av kommunens övriga driftsbudget.    

5.4.3 Bedömning och slutsats  

I våra stickprov har vi inte funnit att det föreligger brister när det gäller rutiner 
eller kontroll rörande de bidrag som kommunen erhåller. Ej heller har 
granskningen visat att det föreligger betydande risker för att kommunen inte 
på ett tillfredsställande sätt söker bidrag i den omfattning som är möjlig. 
Risken för att kommunen skulle finansiera kompetensutveckling inom 
utbildningsområdet bedöms övergripande vara låg. Dock rekommenderas 
kommunen att på en övergripande nivå sammanställa riktlinjer för ansvars- 
och rollfördelningen inom olika nivåer av organisationen för att tydligöra 
individens ansvar.  

6 Slutsatser, bedömningar och rekommendationer   
 
Vår granskning har visa att det inom kommunen och de berörda nämnderna 
finns ändamålsenlig roll och ansvarsfördelning när det gäller sökning av 
riktade statsbidrag i dess olika former. Vidare finns det implementerade 
kontroller och rutiner som säkerställer att de insatser som genomförs 
finansieras med bidrag och inte genom den övriga driftsbudgeten.  
 
Dock har vi iakttagit några omständigheter som kan vara av värde för 
kommunen att ta i beaktande.  
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Rekommendationer 
 

• I de fall där staten inte kräver återbetalning av givna bidrag, det vill 
säga när de faktiska kostnaderna understiger de erhållna bidragen, 
bör kommunen dokumentera hur dessa medel skall användas samt 
eventuellt fördelas. I dag sker detta på ett schablonmässigt sätt, vilket 
genererar risker för en godtycklig medelsfördelning. Detta kan 
exempelvis gälla ej förbrukade flyktingbidrag som fördelas ut till 
verksamheter utanför invandrarbyråns specifika verksamhet. Således 
bör det av riktlinjer framgå hur ej förbrukade medel skall hanteras.  

 
• Kommunen bör i sina interna riskanalyser belysa vilka risker man 

identifierat när det gäller sökning av bidrag. Detta för att tydligöra roller 
och ansvar på ett än mer tydligt sätt. Detta skulle också på ett tyligare 
sätt belysa ansvarsfördelningen när det gäller uppföljning och kontroll 
över tiden när det gäller sökning av bidrag inom områden där antalet 
olika bidragsformer är betydande.     
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