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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 ändamålsenlig, om redovisningen 
inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med 
en tillräcklig intern kontroll.

Under räkenskapsåret 2021 har Borås Stad erhållit drygt 
520 miljoner kronor i riktade statsbidrag. Statsbidragen 
utgör en betydande del i kommunens intäktsbudget men 
är samtidigt enligt omvärldsanalysen i granskningen både 
betydande till antalet och föränderliga.

Granskningen visar att Borås Stad inte har specifika 
styrdokument eller gemensamma upprättade rutiner som 
avser hantering eller redovisning av riktade statsbidrag. 
Det upprättas inte heller någon särskilt sammanställning 
eller uppföljning systematiskt angående vilka riktade 
statsbidrag som Borås Stads nämnder erhåller, eller vilka 
belopp som det rör sig om. Det finns däremot ett avsnitt i  
kommunens ekonomihandbok som berör vissa delar av hur 
hanteringen ska gå till. Det finns i flera fall även nämnds- 
och förvaltningsegna processer, rutiner eller inarbetade 
arbetssätt när det gäller bevakning, ansökan, hantering 
och redovisning av riktade statsbidrag. Stadsrevisionen 
noterar avseende delegationsordningar att endast två av 13 
granskade nämnder har med en skrivelse om statsbidrag. 
Nämnderna behöver enligt Stadsrevisionens bedömning 
klargöra i delegationsordningen vem som beslutar om att 
ansöka om riktade statsbidrag.

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, återrapporte-
ring och uppföljning av statsbidrag och hur statsbidrag 
ska hanteras redovisningsmässigt. I ekonomihandbokens 
regelverk saknas enligt Stadsrevisionens bedömning 
nödvändiga kommungemensamma rutiner och regelverk 
för att säkerställa en enhetlig hantering och en rättvisande 
redovisning när det gäller riktade statsbidrag.

Stadsrevisionens bedömning är att nämndernas besluts-
processer för ansökan av riktade statsbidrag behöver ses 
över och klargöras. Kommunstyrelsen behöver i samråd 
med nämnderna arbeta fram kommunövergripande regler 
och riktlinjer för hantering och redovisning av riktade 
statsbidrag för att säkerställa en enhetlig och ända- 
målsenlig hantering. Att nämnderna hanterar statsbi-
drag redovisningsmässigt på helt olika sätt medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att redovisningen i dessa delar 
inte blir rättvisande. 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 till-

räcklig intern kontroll när det gäller redovisning av riktade 
statsbidrag.

Det finns i granskade nämnder och i Kommunstyrelsen 
en medvetenhet kring kommande förändringar av rik-
tade statsbidrag och dessa förändringar tas hänsyn till i 
budgetramen för respektive nämnd. Det upprättas dock 
ingen central sammanställning eller uppföljning över vilka 
riktade statsbidrag som Borås Stad erhåller. Avsaknaden av 
sammanställning och uppföljning i dessa avseende medför 
enligt Stadsrevisionens bedömning att Kommunstyrelsens 
uppsikt när det gäller nämndernas förutsättningar att 
genomföra kärnverksamhet som finansieras via riktade 
statsbidrag, inte är helt tillräcklig.

Arbetet med Socialt hållbart Borås lyfts av flera intervjuade 
i granskningen fram som ett positivt exempel på hur man 
långsiktigt kan arbeta med kärnverksamhet i Borås Stad 
efter att ett statsbidrag upphört. Kommunstyrelsen har 
dock inte någon dokumenterad strategi för att säkerställa 
långsiktighet i nämndernas verksamheter som finansieras 
med riktade statsbidrag.

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att hantering och redovisning av rik-
tade 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 kommun-
gemensamma 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 besluts-
processer 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 be-
dömning 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 bedöm-
ning att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräck-
lig 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.
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