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För yttrande till:  

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn-och familjenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningen 

 

För kännedom till:  

Kommunfullmäktige 

 

 

Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag 

Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har i granskning av riktade bidrag bedömt att 

kontrollen över hanteringen av riktade bidrag kan stärkas. Det finns ett etablerat arbetssätt inom 

de granskade nämnderna men arbetet behöver systematiseras. Detta för att minska risken för en 

personberoende hantering och tydliggöra ansvarsfördelningen. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

 Se över behovet av att ta fram kommunövergripande riktlinjer för hanteringen av 

riktade statsbidrag. 

 

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, barn- och familjenämnden och gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att: 

 Fastställa en process för hanteringen av bidragen i sin respektive nämnd. 

 

Därtill rekommenderas vård- och omsorgsnämnden rekommenderas att: 

 Upprätta en årlig sammanställning över vilka bidrag som har sökts i verksamheterna. 

 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 

Barn- och familjenämnden rekommenderas att:  

 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 

respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 

 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rekommenderas att:  

 Inkludera statsbidrag i nämndens delegationsordning. 

 Säkerställa att det finns en tydlig ansvarsfördelning i vem som ansvarar för att söka 

respektive bidrag samt när bidragen ska sökas och återrapporteras. 

 Stärka den interna kontrollen avseende redovisning av riktade bidrag. 

 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 
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rekommendationerna ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att vidtas och när 

åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast den 9 november 2021. 

 

På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer 

 

 

Gunilla Gulam 

Ordförande revisionen  


