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Borås Stads hantering av statsbidrag

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska om 
Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller är ända-
målsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig 
intern kontroll.

Granskningen visar att hantering och redovisning av riktade statsbidrag är fragmentiserad och olika 
i Borås Stads nämnder. Detta både vad gäller hur bevakning sker av möjliga statsbidrag, vem som fattar 
beslut om att ansöka eller inte ansöka om statsbidrag, ansökan, återrapportering och uppföljning av 
statsbidrag och hur statsbidrag ska hanteras redovisningsmässigt. Det saknas kommungemensamma 
rutiner och regelverk för att säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig hantering. Detta ligger även till 
grund för en rättvisande redovisning när det gäller de riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas beslutsprocesser för ansökan av riktade statsbidrag 
behöver ses över och klargöras. Nämnderna behöver bl.a. klargöra delegationsordningen när det 
gäller riktade statsbidrag. Nämnderna hanterar statsbidrag redovisningsmässigt på helt olika sätt. 
Detta medför enligt Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar inte blir rättvisande. 
Kommunstyrelsen behöver i samråd med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler och 
riktlinjer för hantering och redovisning av riktade statsbidrag.

Kommunstyrelsen har enligt vad som framkommer i granskningen inte tagit en samordnande roll 
när det gäller kommunens interna kontroll av riktade statsbidrag. Förhållandena medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll när 
det gäller redovisning av riktade statsbidrag. Avsaknad av central sammanställning och uppföljning 
medför enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens uppsikt inom området inte är 
helt tillräcklig.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2023-05-02.
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