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Yttrande över revisionens granskning av riktade statsbidrag 
inom förskola, skola och äldreomsorg

Bakgrund
PwC har på revisorernas uppdrag granskat riktade statsbidrag inom 
förskola, skola och äldreomsorg. Granskningen har syftat till att undersöka 
om kommunen har ändamålsenliga rutiner avseende ansökningar. Efter 
genomförd granskning konstateras att det överlag fungerar 
tillfredsställande men att regler för den formella hanteringen av fattade 
beslut i detta avseende bör tydliggöras i bl.a. delegationsordningen. 
Dessutom bör kommunen även fatta beslut i de fall man väljer att inte 
ansöka om tillgängliga statsbidrag. Kommunen bör säkerställa att samtliga 
riktade statsbidrag som inte var kända vid budgetens fastställande läggs in i 
budgeten löpande. Rutinerna för hantering av riktade statsbidrag bör 
dokumenteras. Dessutom bör riktade statsbidrag som har en påverkan på 
verksamhetens omfattning under en längre period och som kan påverka 
kommunens finansiering beslutas av kommunstyrelsen och ej fattas som 
delegationsbeslut.

Kommunen delar i allt väsentligt revisionens uppfattning. När det gäller att 
löpande lägga in sökta specialdestinerade statsbidrag så gäller den regeln 
redan sedan tidigare. Ibland kan det dock vara svårt att göra detta eftersom 
det råder stor osäkert om bidragsansökan beviljas och då bör naturligtvis 
försiktighetsprincipen tillämpas. Det finns dock anledning att påminna de 
verksamhetsansvariga om att löpande se till att budgeten är aktuell.Vad 
gäller synpunkten avseende delegationsordningens förtydligande så 
kommer detta att ske. För statsbidrag som inte avses att sökas samt 
statsbidrag som bör beslutas av kommunstyrelsen så kommer rutiner för 
detta liksom generella rutiner för hantering av riktade statsbidrag att 
dokumenteras.
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Kommunhus Tierp

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  med ovanstående svar får revisionens synpunkter avseende riktade 
       statsbidrag anses vara besvarade

Bengt-Olov Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm

Ekonomichef


