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1. Sammanfattande bedömning  
På uppdrag av Götene kommuns revisorer har PwC genomfört en granskning gällande 
intern kontroll av riktade statsbidrag. Efter genomförd revision och genomgång av samt-
liga kontrollfrågor gör vi den samlade bedömningen att berörda nämnder delvis säker-
ställer en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag. 

Denna bedömning gör vi utifrån följande ställningstaganden: 

Kontrollfrågor Kommentar 

Finns det funktion-
er/tjänstepersoner som har ansvar 
för att bevaka, analysera behov av 
och söka riktade statsbidrag? 
 

Uppfylld 
Granskningen visar att det finns funktion-
er/tjänstepersoner som har ansvar för att 
bevaka, analysera behov av och söka riktade 
statsbidrag inom samtliga granskade nämn-
der. 

 

Finns det dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som stödjer arbetet med 
att bevaka, analysera behov av och 
söka riktade statsbidrag? 
 

Ej uppfylld  
Granskningen visar att riktlinjer och rutiner 
för ändamålet behöver stärkas i samtliga 
granskade nämnder. Arbetssättet behöver 
förfinas, tydliggöras och struktureras i syfte 
att skapa systematik i processerna.  

Är det tydligt vilken funktion som 
avgör vilka bidrag som ska sökas? 

 

Delvis uppfylld 
Granskningen visar att det finnas uttalade 
funktioner för vem som beslutar om vilka 
bidrag som ska sökas i samtliga granskade 
nämnder. Diskussioner förs kring vilka bi-
drag som ska sökas och vilka som inte ska 
sökas. Tydligheten, systematiken och trans-
parensen i ansvarsfördelningen kan dock för-
tydligas. 

 

Har berörda nämnder sökt de rik-
tade statsbidrag som de är berätti-
gade till? 

 

Uppfylld 
Granskningen visar att samtliga granskade 
nämnder har sökt relevanta bidrag för deras 
respektive verksamheter. För de bidrag som 
inte har sökts finns orsaken motiverad. Stick-
prov visar att ansökning-
/rekvireringsförfarandet fungerar tillfreds-
ställande.  

Följer nämnderna regelbundet upp Uppfylld 
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ansökningar och användningen av 
bidragen? 

Granskningen visar att kommunstyrelsen 
följer upp de riktade statsbidragen både inom 
ramen för dess uppsiktsplikt gentemot andra 
nämnder och för de egna riktade statsbidra-
gen. För barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden får respektive nämnd regel-
bundna återrapporteringar avseende statsbi-
dragen.  

 

 

1.1. Rekommendationer 
Med utgångspunkt i de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskning-
en rekommenderar vi följande:  

 Ta fram en kommunövergripande riktlinje men även nämndsspecikfika riktlinjer 
och rutiner som tydligör hur arbetet med att bevaka, analysera behov av, söka 
samt återrapportera de riktade statsbidragen ska ske. Detta för att minska verk-
samhetsrisker vid personalomsättning eller perioder av frånvaro. 

 Säkerställ att det finns tydliga, dokumenterade och transparenta ansvarsområden 
avseende de riktade statsbidragen mellan nämnder, sektorer och verksamheter. 
Arbetssättet bör förfinas och struktureras i syfte att skapa systematik i processer-
na.  
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2. Inledning 
2.1. Bakgrund 
Götene kommuns verksamhet påverkas i inriktning och prioriteringar av olika former av 
statsbidrag. Statsbidragen är både generella och riktade. De generella bidragen utbetalas 
genom den kommunalekonomiska utjämningen och kommunerna kan i stor utsträckning 
själva välja hur medlen ska användas. De riktade bidragen måste kommunerna ofta söka 
och dessa är endast avsedda för specifika ändamål. De riktade bidragen blir fler och det 
finns runt 40 olika bidrag att söka enbart från Skolverket.  

För att kommunen inte ska gå miste om möjligheten att ta del av riktade statsbidrag är det 
viktigt att det finns ansvariga funktioner, riktlinjer och rutiner för att bevaka vilka statsbi-
drag som går att söka.   

Utifrån ovanstående bakgrund och sin riskanalys för år 2018, har de förtroendevalda revi-
sorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av hur kommunstyrelsen, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar med dessa frågor.  

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om det finns ansvariga tjänstepersoner, system 
och rutiner som i rimlig grad säkerställer att kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden bevakar möjligheterna och söker riktade statsbidrag som 
kan underlätta nämndernas utvecklingsarbete och måluppfyllelse. Granskningen ska be-
svara följande revisionsfråga: 

• Säkerställer kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag? 

Revisionskriterier 

• Tillämpliga lagar och förordningar 

• Nämndernas reglementen och delegationsordningar samt eventuella riktlinjer och 
rutiner. 

Kontrollfrågor 

1. Finns det funktioner/tjänstepersoner som har ansvar för att bevaka, analysera be-
hov av och söka riktade statsbidrag? 

2. Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med att be-
vaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag? 

3. Är det tydligt vilken funktion som avgör vilka bidrag som ska sökas? 

4. Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är berättigade till? 
 

5. Följer nämnderna regelbundet upp ansökningar och användningen av bidragen? 
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2.3. Avgränsning och metod 
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den med fokus på år 2018. Underlag avseende ansökta bidrag inkluderar även år 2017.  

Granskningen omfattar en dokumentstudie avseende de riktlinjer och rutiner som finns 
för att bevaka, analysera behov av, söka och följa upp riktade statsbidrag. Granskningen 
omfattar även nio stycken stickprov, tre från varje granskad nämnd. Dokumentstudien 
inkluderar delegationsordning och reglemente i syfte att kartlägga eventuell reglering 
inom området. Den interna kontrollen avseende den ekonomiska redovisningen omfattas 
ej. 

Granskningen inkluderar även intervjuer och avstämning med berörda tjänstepersoner 
inom respektive granskad nämnd.  

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att sakgranska ett utkast av rapporten. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 
Det framkommer överlag i genomförda intervjuer att i en liten kommun som Götene 
kommun är många arbetsuppgifter personbundna och det är svårt att ha resurser avse-
ende tid och personal till ersättare för arbetsuppgifterna vid tider av personalomsättning 
eller längre frånvaro. Det är likaså inte självklart att ha back-up-funktioner vid frånvaro 
delvis på grund av knappa resurser. Vid samtliga intervjuer framkommer att de intervju-
ade anser att systemet för att söka de riktade statsbidragen inte i tillräcklig utsträckning är 
anpassat till kommunala verksamheter. Bidragen är kortsiktiga vilket ger en osäkerhet 
inför budgeterings-/och finansieringsbeslut. De uttrycker att en liten kommuns ekonomi i 
hög grad är beroende av invånarantal, skatter och avgifter och att det under senare år har 
blivit svårt att prognostisera dessa variabler på grund av en hög inflyttning (och utflytt-
ning) av asylsökande och nyanlända.  
 
De intervjuade uttrycker att bidragen generellt är svåra att hantera på grund av bidragens 
kortsiktiga karaktär. Systemet för att beviljas de riktade bidragen passar inte tillfullo för 
kommunala verksamheter som ofta har längre beslutsvägar och som vars insatser är mer 
långsiktiga.  
 
Vidare framkommer att statsbidragen är en stor del av verksamheternas budgetar i de 
berörda nämnderna. För år 2019 är det fortfarande osäkert för vissa bidrag som är årligen 
återkommande om de kommer att betalas ut på grund av rådande omständigheter med 
övergångsregering.  
 
I följande avsnitt redovisas de iakttagelser som har framkommit kopplat till respektive 
kontrollfråga.  

3.1. Finns det funktioner/tjänstepersoner som har 
ansvar för att bevaka, analysera behov av och 
söka riktade statsbidrag? 

3.1.1. Iakttagelser 
Kommunstyrelsen 
Enligt intervjuer är det respektive chefs ansvar att bevaka, analysera behov av och söka 
riktade statsbidrag. Det är ofta en ekonom eller handläggare som sköter arbetsuppgifterna 
inom kommunstyrelsens förvaltning. Det uppges inte finnas någon central funktion inom 
förvaltningen som ansvarar övergripande för uppgifterna.  
 
I intervjuer uppges att kommunstrateger har en viktig roll i att bevaka omvärlden och 
uppmärksamma vilka riktade statsbidrag som finns inom respektive verksamhetsområde. 
Ansvars- och rollfördelningen avseende hantering och uppföljning av riktade statsbidrag 
är enligt de intervjuade tydlig. Det uppges finnas ett gott samarbetsklimat och löpande 
dialoger inom förvaltningen, med nämnden, över förvaltningsgränser inom kommunen 
samt med externa nätverk med andra kommuner för att diskutera övergripande hantering 
och bevakning av riktade statsbidrag.  
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Det uppges i intervjuer att genom presidiemöten som hålls regelbundet kan kommunsty-
relsen få en uppsikt över vilka riktade statsbidrag de andra nämnderna har sökt, ska söka 
eller avstår från att söka. Det framkommer en bild av att dessa dialoger är uppskattade 
och att de är en källa till hjälp, råd och stöd inom och mellan kommunens olika förvalt-
ningar. Det uppges att det finns ett nära samarbete mellan politiken och tjänstepersoner-
na.  
 
Enligt kommunens budgetdokument för 2018 har kommunstyrelsen fått ett uppdrag av 
fullmäktige att ”se över vilka statliga bidrag det finns att söka för olika typer av verksam-
heter inom hela organisationen, samt information om hur utfallet ser ut för kommunen”. 
Enligt de intervjuade var detta arbete tänkt att startas upp i november månad, men med 
anledning av denna granskning och för att undvika dubbelarbete planerar kommunstyrel-
sen att avvakta denna rapport innan uppdraget startas.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Enligt intervjuer är det ytterst sektorchefen som är ansvarig för att hanteringen av stats-
bidragen sker korrekt och att relevanta ansökningar skickas för sektorns verksamhet. Sek-
torchefen ansvarar för att statsbidragen kopplas till nämndens och kommunens mål och 
utvecklingsområden samt att intäkten inkommer. Det uppges finnas en kommunutveck-
lare inom sektorn som också har ett övergripande ansvar. Kommunutvecklaren sköter 
tillsammans med andra tjänstepersoner den praktiska bevakningen av statsbidragen och 
ansöker om bidragen. Denna person bevakar regelbundet nyheter och förändringar. Det 
framkommer att ca 25 procent av kommunutvecklarens arbetstid ägnas åt de riktade 
statsbidragen.  
 
Det uppges i övrig finnas ett gott samarbetsklimat internt med verksamhetschefer, rekto-
rer och andra tjänstepersoner samt med nämnden. Det finns ett nätverk utanför kommu-
nen med andra kommuner lokalt och regionalt, där frågor för både ekonomi och verk-
samhet kan diskuteras.  
 
Socialnämnden 
Enligt intervjuer finns det tjänstepersoner som bevakar, analyserar behov och söker rik-
tade statsbidrag. Det uppges att det är enhetschefen som är ytterst ansvarig för att intäk-
ter från statsbidragen inkommer. Det uppges också att ansvarsrollerna för att bevaka, 
analysera och söka statsbidragen inte är dokumenterade. Både enhetschefer, handläggare 
och administratörer ansöker om bidragen.  
 
Det uppges att det delvis förs diskussioner kring vad som ska sökas, hur statsbidragen ska 
prioriteras, inom sektor omsorg men att detta är ett utvecklingsområde. Det finns inga 
direkta forum internt för att lyfta just statsbidragsfrågor.   
 
Nätverk via Länsstyrelsen med andra kommuner beskrivs vara en uppskattad källa till 
information om nyheter, tips och stöd angående statsbidragen.   
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3.1.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms att kontrollfrågan är uppfylld.  

Det bedöms finnas funktioner/tjänstepersoner som har ansvar för att bevaka, analysera 
behov av och söka riktade statsbidrag inom samtliga granskade nämnder. 

 

3.2. Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som 
stödjer arbetet med att bevaka, analysera behov 
av och söka riktade statsbidrag? 

3.2.1. Iakttagelser 
God intern kontroll avseende statsbidrag grundas i tydlighet avseende ansvar för hante-
ringen inom området samt för hur olika moment i ansökningsprocessen ska genomföras. 
Det är därför viktigt att processen och viktiga moment i den beskrivs så tydligt som möj-
ligt och att återkommande statsbidrag inkluderas i dokumenterade rutiner. På detta sätt 
minskas risken för att kommunen missar att söka bidrag kommunen har rätt till, skapar 
dubbelarbete eller blir återbetalningsskyldig och för att hanteringen inte blir personbero-
ende. Ansvarig nämnd skapar på detta sätt förutsättningar för en ändamålsenlig hante-
ring och god intern kontroll. 

Kommunstyrelsen 

Vi har tagit del av kommunens medarbetar- och ledningsstrategi. Den beskriver översikt-
ligt ansvarsroller för medarbetare, chefer och ledningsgrupper inom kommunen. Det 
framgår att sektorcheferna har ett ansvar för strategiska frågor i sin sektor men också 
inom kommunen. Även omvärldsbevakning ingår i dennes arbetsuppgifter. Vi har inte 
iakttagit att arbetet kring att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag spe-
cificeras i medarbetar- och ledningsstrategin.    
 
Vi har tagit del av kommunstyrelsens delegationsordning och reglemente. Vi har inte däri 
identifierat specificerade skrivningar om vem som är ansvarig för vilka uppgifter, eller 
vem som har vilket mandat avseende beslutsfattande i hanteringen av riktade statsbidrag. 
Det framgår dock av delegationsordningen att uppgiften för att söka och bevaka statsbi-
drag är exempel på ren verkställighet. Vi har inte i övrigt iakttagit andra dokumenterade 
riktlinjer eller rutiner som specifikt anger vem/vilken funktion som ansvarar för vad i 
återsökningsprocessen, i vilket syfte respektive bidrag söks, information om ansöknings-
perioder, vem som beslutar om att söka eller att avstå från att söka vissa bidrag eller hur 
återsökningen/hanteringen återrapporteras till nämnd.  
 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2017. Vi har inte iakttagit att hantering av riktade statsbidrag specificeras däri.  
 

Barn- och utbildningsnämnden 
För dokumenterade riktlinjer för vem som ansvarar för vad inom sektorn hänvisas till 
kommunens medarbetar- och ledningsstrategi.  

Kontrollfråga: Finns det funktioner/tjänstepersoner som har ansvar för be-
vaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag? 
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Vi har inte identifierat specificerade skrivningar om vem som är ansvarig för vilka uppgif-
ter, eller vem som har vilket mandat avseende beslutsfattande i hanteringen av riktade 
statsbidrag i nämndens reglemente eller delegationsordning. Det framgår av delegations-
ordningen att uppgiften för att söka och bevaka statsbidrag är exempel på ren verkställig-
het. Vi har inte i övrigt iakttagit andra dokumenterade riktlinjer eller rutiner som specifikt 
anger vem/vilken funktion som ansvarar för vad i återsökningsprocessen, i vilket syfte 
respektive bidrag söks, information om ansökningsperioder, vem som beslutar om att 
söka eller att avstå från att söka vissa bidrag eller hur återsökningen/hanteringen åter-
rapporteras till nämnd.  
 
Bristen på dokumenterade riktlinjer och rutiner för hanteringen av de riktade statsbidra-
gen bekräftas i intervjuer. Arbetsuppgifterna genomförs på avsett vis ändå, och det uppges 
att det finns stöd och hjälp att få på Skolverkets och Migrationsverkets hemsida för hur 
ansökan ska gå till. Det framkommer att i en liten kommun som Götene kommun är 
många arbetsuppgifter personbundna och det är svårt att ha resurser avseende tid och 
personal till ersättare för arbetsuppgifterna vid tider av personalomsättning eller längre 
frånvaro.  
 
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av barn- och utbildningsnämndens intern-
kontrollplan 2017. Vi har inte iakttagit att hantering av riktade statsbidrag specificeras 
däri. 

Socialnämnden 
Vi har tagit del av ett dokument som anger belopp för de automatiskt inbetalade statsbi-
drag kommunen får från Migrationsverket, det vill säga för de intäkter kommunen inte 
behöver ansöka om. Dokumentet har uppdaterats 2018-09-17 och innehåller nyare stats-
bidrag som tillkom när ersättningssystemet för ensamkommande barn gjordes om. Do-
kumentet anger för vissa av bidragen vad pengarna är tänkt att användas till och hur för-
delningen mellan berörda förvaltningar ska ske. Andra belopp har inte tilldelats intern 
fördelning, till exempel grundersättningarna om 500 tkr respektive 227,5 tkr per år, an-
visningsschablonen à 52 tkr per asylsökande barn och barnschablonen à 30 tkr per nyan-
länt barn. Dokumentet anger också vilka antaganden som behöver göras för att budgetera 
de automatiska intäkterna samt hur automatiska intäkter och intäkter från ansöknings-
handlingar ska periodiseras i syfte att följa upp kostnadstäckningen från bidragen.  

 
Vi har tagit del av socialnämndens delegationsordning och reglemente. Vi har inte däri 
identifierat specificerade skrivningar om vem som är ansvarig för vilka uppgifter, eller 
vem som har vilket mandat avseende beslutsfattande i hanteringen av riktade statsbidrag. 
Det framgår dock av delegationsordningen att uppgiften för att söka och bevaka statsbi-
drag är exempel på ren verkställighet. Vi har inte i övrigt iakttagit andra dokumenterade 
riktlinjer eller rutiner som specifikt anger vem/vilken funktion som ansvarar för vad i an-
sökningsprocessen, i vilket syfte respektive bidrag söks, information om ansökningspe-
rioder, att identifiera ersättningsgilla kostnader, vem som beslutar om att söka eller att 
avstå från att söka vissa bidrag eller hur återsökningen/hanteringen återrapporteras till 
nämnd. Bristen på dokumentation bekräftas i intervjuer.  
 
Vid övriga frågor kring dokumentation avseende ansvarsfördelning för arbetsuppgifterna 
hänvisar de intervjuade till kommunens medarbetar- och ledningsstrategi. 
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Inom ramen för granskningen har vi tagit del av socialnämndens internkontrollplan 2017. 
Vi har inte iakttagit att hantering av riktade statsbidrag specificeras däri.  
 

3.2.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms att kontrollfrågan inte är uppfylld.  

Granskningen har visat att både riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med att bevaka, 
analysera behov av och söka riktade statsbidrag behöver upprättas och/eller stärkas i 
samtliga granskade nämnder. Det faktum att det inte finns tydligt dokumenterade och 
kända rutiner för dessa uppgifter bedöms som negativt. Brist på både dokumenterade 
riktlinjer för allmänna arbetsuppgifter och rutiner för specifika uppgifter är förknippat 
med onödiga risker i verksamheten eftersom bevakning och ansökan av riktade statsbi-
drag riskerar att falla mellan stolar, skapa dubbelarbete och/eller glömmas bort. Detta är 
särskilt viktigt i tider med högre personalomsättning eller under sjukdoms- och frånvaro-
perioder.   

I sammanhanget vill vi lyfta fram att arbetssättet bör förfinas och struktureras upp i syfte 
att skapa systematik i processerna.  

3.3. Är det tydligt vilken funktion som avgör vilket 
bidrag som ska sökas? 

3.3.1. Iakttagelser 
Kommunstyrelsen 
Vi har inte iakttagit att det i delegationsordningen eller i reglementet förtydligas vilken 
funktion som avgör vilket bidrag som ska sökas. Exempelvis saknas dokumentation kring 
eventuella beloppsgränser för större statsbidrag som nämnden bör besluta om, och vilka 
statsbidrag som tjänstepersonsorganisationen kan besluta om. 

Enligt intervjuer är det respektive chef som har i uppdrag att söka medel inom det egna 
ansvarsområdet, och som slutligen avgör vilket bidrag som ska sökas. Genom tidigare 
nämnda presidiemöten (se avsnitt 3.1.1.) får kommunstyrelseförvaltningen hjälp, råd och 
stöd i att avgöra vilka bidrag som ska sökas och vilka som inte ska sökas. Det förklaras 
också att det alltid ytterst är kommundirektören som är ansvarig för uppgifter som inte 
åligger någon annan funktion.  

 
Barn- och utbildningsnämnden 
Vi har inte iakttagit att det i delegationsordningen eller i reglementet förtydligas vilken 
funktion som avgör vilket bidrag som ska sökas. Exempelvis saknas dokumentation kring 
eventuella beloppsgränser för större statsbidrag som nämnden bör besluta om, och vilka 
statsbidrag som tjänstepersonsorganisationen kan besluta om. Det framgår av i intervjuer 
att ansvarsfördelningen för det dagliga arbetet med riktade statsbidrag inom nämn-
den/sektorn upplevs vara tydlig.  

Kontrollfråga: Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbe-
tet med att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag? 
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De intervjuade uppger att det är sektorchefen som ytterst är ansvarig för att avgöra vilket 
bidrag som ska sökas. Det uppges finnas ett bra samarbete med nämnden och andra tjäns-
tepersoner i sektorn genom vilket frågor, bedömningar, analyser och prioriteringar för 
vilket statsbidrag som ska eller som inte ska sökas bestäms. På regelbundna uppfölj-
ningsmöten i nämnden föredrar sektorchefen när bidrag har sökts, vad som har sökts, hur 
ansökan har gått till och vad det har resulterat i.  

Socialnämnden 
Vi har tagit del av socialnämndens delegationsordning och reglemente. Vi har inte iaktta-
git någon särskild skrivelse däri som specifikt anger vem som har mandat att avgöra vilket 
bidrag som ska sökas. Exempelvis saknas dokumentation kring eventuella beloppsgränser 
för större statsbidrag som nämnden bör besluta om, och vilka statsbidrag som tjänste-
personsorganisationen kan besluta om. 
 
De intervjuade framhåller att det alltid är socialchefen som ytterst är ansvarig för vad som 
ska sökas eller inte sökas. Det uppges inte finnas någon annan person som formellt är 
utsedd till att söka bidragen eller bevaka dem. Enhetschefen ansvarar för var som ska sö-
kas inom respektive område och det förs diskussioner kring vilja bidrag som ska sökas 
eller inte sökas. Det finns dock inget formellt forum för dessa diskussioner. Det uppges 
finnas en person som har uttalat ansvar för att söka bidragen från Migrationsverket. I de 
fall bidragen omfattar miljonbelopp involveras politiken, då bereds ett ärende till nämn-
den. De sökta bidragen ska enligt de intervjuade vara i linje med kommunens mål. Stats-
bidrag som innebär små bidragsbelopp och som kräver mycket resurser för att söka kan 
bortprioriteras.  
 
3.3.2. Bedömning 

 

 

Efter genomförd granskning bedöms att kontrollfrågan är delvis uppfylld. 

Hos samtliga granskade nämnder bedöms det finnas uttalade funktioner för vem som 
beslutar om vilka bidrag som ska sökas men ansvaret finns inte dokumenterat. Det förs 
diskussioner kring vilka bidrag som ska sökas eller inte både inom förvaltningen och till-
sammans med nämnden. Vi bedömer dock att tydligheten, systematiken och transparen-
sen i ansvarsfördelningen kan förtydligas. I sammanhanget vill vi peka på vikten av att ha 
tydliga, transparenta, dokumenterade riktlinjer för ansvarsfördelningen framförallt vid 
personalomsättning och frånvaroperioder.  

3.4. Har berörda nämnder sökt de riktade statsbi-
drag som de är berättigade till? 

För att verifiera inom vilka områden återsökning skett inom förvaltningarna har vi begärt 
redovisning av sökta statsbidrag för år 2017 och 2018. Sammanställningen gör inte an-
språk på att ge en fullständig bild av nämndernas totala intäkter från berörda myndighet-
er under perioden, utan det sker en kontroll utifrån ett rimlighets- och väsentlighetsper-
spektiv. Om väsentliga återsökningsbara bidrag inte ansöks och beviljas finns risk för att 
nämnden lider direkt ekonomisk skada. Detta avser i huvudsak bidragen från Migrations-

Kontrollfråga: Är det tydligt vilken funktion som avgör vilka bidrag som ska 
sökas? 
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verket, Skolverket och Socialstyrelsen. Vissa statsbidrag ligger helt i linje med kommu-
nens mål och utvecklingsområden som kommunen därför bör söka för att lättare nå 
måluppfyllelse. 

3.4.1. Iakttagelser 
Kommunstyrelsen 
Vid intervju beskrivs att målet är att söka de bidrag som är möjliga att söka och som faller 
inom ramen för kommunens mål. I intervjuer framkommer att det är svårt att hålla sig 
uppdaterad om exakt vilka statsbidrag som finns att söka eftersom det inte finns någon 
sammanställning av alla riktade statsbidrag som finns att söka eftersom de riktade stats-
bidragen ges ut av olika institutioner och myndigheter. De intervjuade framhåller att de 
gör så gott de kan och hinner med. Det uppges också att arbetsinsatsen för att söka bidra-
get alltid ställs i relation till effekten eller nyttan av statsbidraget. 
  
Kommunstyrelsens sammanställning över ansökta bidrag 2017 och 2018 redovisas i bilaga 
1. Vi noterar att kommunstyrelsen har sökt från både regionala, statliga och internation-
ella instanser. I de fall kommunstyrelsen har avstått ifrån att söka ett visst statsbidrag 
finns orsaken motiverad.  
 
Vi har tagit del av tre stickprov avseende ansöknings-/rekvireringshandlingar samt beslut 
om beviljande avseende sökta bidrag under 2018. Se nedanstående tabell:  
 

Stickprov Ansökt/Rekvirerat belopp Beviljat belopp 

Ersättning för att stärka och 
utveckla verksamheter med 
flyktingguider och familje-
kontakter från Länsstyrel-
sen 

73 000 kr Avslag på grund av medels-
brist.  

Ansökan om bidrag musik 
och kulturskolor 

545 000 kr Beviljat belopp 200 000 kr. 
Den totala summan av alla 
ansökningar var ett högre 
belopp än vad Kulturrådet 
hade att fördela. Därför har 
de flesta sökande beviljats 
ett lägre bidragsbelopp än 
det som sökts.  

Statsbidrag för avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter för 
barn 6-15 år. (Rekvisition 
från Socialstyrelsen) 

213 226 kr 213 226 kr1. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Enligt uppgifter från Socialstyrelsens hemsida 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens sammanställning över ansökta bidrag 2017 och 2018 
redovisas i bilaga 2. Vid intervju beskrivs att målet är att söka de bidrag som är möjliga att 
söka och som faller inom ramen för kommunens mål. Sökta bidrag utgår också ifrån skol-
verkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet.  
 
Vi noterar att barn- och utbildningsnämnden har sökt ett flertal bidrag som faller inom 
nämndens ansvarsområde, från framförallt Skolverket, Migrationsverket och Socialstyrel-
sen. Trots att nämnden har sökt ett tjugotal bidrag från Skolverket för år 2017 och 2018 är 
det ungefär lika många bidrag som nämnden inte har sökt för. I de fall nämnden har av-
stått ifrån att söka ett visst statsbidrag finns en motivering till varför. Enligt intervju har 
då förvaltningen bedömt att bidraget ska bortprioriteras, antingen på grund av att eko-
nomisk ersättning i förhållande till nämndens resursåtgång är för liten eller att större pro-
jekt som löper över flera år redan har beviljats och det då inte finns incitament till att söka 
varje år eller att ett annat statsbidrag för ungefär samma syfte och användningsområde 
har sökts och beviljats. En annan förklaring är att nämnden inte lever upp till kraven för 
att få söka, till exempel att de bedriver sådan verksamhet som krävs för att beviljas stats-
bidraget.  
 
De intervjuade anser att nämnden söker alla relevanta bidrag de kan söka utifrån de för-
utsättningar som finns inom verksamheterna och inom ramen för vad som är rätt priori-
terat avseende ekonomi och verksamhet. Det uppges inte vara något bidrag som glömts 
bort eller som de inte har haft tid att söka för. Det framkommer också att det sker regel-
bunden förankring i verksamheterna avseende statsbidragen så att verksamheterna för-
står varför vissa satsningar är viktiga. Statsbidragsfinansierade insatser inkluderas sedan i 
handlingsplaner och verksamhetsplaner, ett exempel är ”matematiklyftet”. 
 
Vi har tagit del av tre stickprov avseende ansöknings-/rekvireringshandlingar samt beslut 
om beviljande avseende sökta bidrag under 2018. Se nedanstående tabell: 
 

Stickprov Ansökt/Rekvirerat belopp Beviljat belopp 

Karriärtjänster 2018/2019 1 530 000 kr 1 530 000 kr 

Lärarlyftet, höstterminen 
2018 

22 500 kr 22 500 kr 

Läxhjälp 270 000 kr 270 000 kr 
 
 
Socialnämnden 
Socialnämndens sammanställning över ansökta bidrag 2017 och 2018 redovisas i bilaga 3. 
Vi noterar att socialnämnden har sökt ett flertal bidrag som faller inom nämndens an-
svarsområde, från Migrationsverket, Socialstyrelsen och från andra bidragsgivare. I de fall 
nämnden har avstått ifrån att söka ett visst statsbidrag finns orsaken motiverad. Det 
handlar till exempel om att nämnden under perioden inte har haft ersättningsgilla kost-
nader eller att projekten och ersättningsperioden löper över flera år. 
 
De intervjuade anser att nämnden/sektorn söker alla relevanta bidrag de kan söka inom 
ramen för vad som är rätt prioriterat avseende ekonomi och verksamhet och utifrån verk-
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samhetens förutsättningar. Det uppges inte vara något bidrag som glömts bort eller som 
man inte har haft tid att söka för.  
 
Vi har tagit del av tre stickprov avseende ansöknings-/rekvireringshandlingar samt beslut 
om beviljande avseende sökta bidrag under 2018. Se nedanstående tabell: 
 

Stickprov Ansökt/Rekvirerat belopp Beviljat belopp 

Stärkt bemanning inom 
sociala barn- och ungdoms-
vården. (Rekvisition från 
Socialstyrelsen). 

738 750 kr 738 750 kr2 

Kvalitetsutveckling med 
arbetet mot våld i nära re-
lationer och stöd till vålds-
utsatta kvinnor och barn 
m.m. (Rekvisition från So-
cialstyrelsen). 

119 449 kr 119 449 kr 

ÅKA – ”Jag”-stärkande 
gruppverksamhet med em-
powermentpedagogik, för 
att på sikt hitta väg till 
egenförsörjning. Samord-
ningsförbundet Västra Ska-
raborg medfinansierar. 

Samordningsförbundet fak-
tureras årets bidragsbelopp 
för ÅKA-projektet. Detta 
görs för helåret 2018 i de-
cember.  

År 2018 betalas bidraget ut i 
december efter rapport och 
redovisning av uppdraget.  

 
 
3.4.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollfrågan vara uppfylld. 

Samtliga berörda nämnder har sökt riktade statsbidrag inom den granskade perioden som 
kan kopplas till verksamhetsmålen i budgeten för år 2018. Alla riktade statsbidrag som 
sökts är relevanta för verksamheten som bedrivs. Vi bedömer att nämnderna inte lider 
ekonomisk skada för de bidrag de inte söker, då det finns ett välgrundat beslut för att av-
stå ifrån att söka i dessa fall. Då nämnderna har sökt, eller beslutat att avstått från att 
söka, de flesta riktade statsbidrag som de är berättigade till är vår bedömning att det inom 
nämnden finns förutsättningar för viss planering och organisering för att söka riktade 
statsbidrag. 

Vidare bedömer vi det som positivt att kommunstyrelsen har sökt bidrag från både reg-
ionala, statliga och internationella instanser vilket tyder på att det finns förutsättningar 
för omvärldsbevakning, planering och organisering av arbetet.  

                                                             
2 Enligt uppgifter från socialstyrelsens hemsida 

Kontrollfråga: Har berörda nämnder sökt de riktade statsbidrag som de är 
berättigade till? 
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Stickprov 
Utifrån samtliga stickprov som vi har samlat in från de tre berörda nämnderna bedöms 
ansöknings-/rekvireringsprocessen fungera på avsett vis. Ansökningshandlingarna har 
skickats iväg inom den utsatta ansöknings-/rekvireringstiden och innehållit de uppgifter 
som krävs för att bidraget ska beviljas.  

3.5. Följer nämnderna regelbundet upp ansökningar 
och användningen av bidragen? 

3.5.1. Iakttagelser 
Vi har tagit del av kommunens årsredovisning för år 2017 där statsbidrag, såväl generella 
som riktade, inkluderats.  

Kommunstyrelsen 
I intervjuer framkommer att det finns en regelbunden avrapportering, när bidragen har 
kopplats till ordinarie verksamhet, genom verksamhetsrapporter som delges kommunsty-
relsen av sektorchefen. Det sker även muntlig uppföljning. Det framkommer också att 
användningen av bidragen i enskilda projekt redovisas för kommunstyrelsen, men att det 
inte alltid framgår vad bidragen har används till.  

Av vår översiktliga genomgång av kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll från peri-
oden januari till oktober år 2018 framgår att kommunstyrelsen vid ett flertal gånger får 
rapportering av de riktade statsbidragen, framförallt ekonomisk/finansiell rapportering. 
Genom verksamhetsrapporter som nämnden får vid varje sammanträde rapporteras 
statsbidragen för kommunstyrelsens egen verksamhet. Även statsbidrag för andra nämn-
der och särskilt statsbidrag till asylsökande och nyanlända ensamkommande barn och 
flyktingverksamhet rapporteras regelbundet vid sammanträdena.  

Barn- och utbildningsnämnden 
Enligt intervjuer sker regelbunden återkoppling till nämnden avseende både ekonomi och 
verksamhet, vad som ska sökas och vad utfallet blev. Specifik återkoppling för riktade 
statsbidrag som söks mer sällan och/eller har ett större ansökningsbelopp sker också. Det 
beskrivs att nämnden ibland kan ifrågasätta beslut om att inte söka vissa bidrag, exempel-
vis beslutet om att avstå från att söka bidraget för minskade barngrupper i förskolan från 
Skolverket.  

Av vår översiktliga genomgång av sammanträdesprotokoll för barn- och utbildnings-
nämnden under perioden januari – oktober år 2018, framgår det att nämnden delges in-
formation om vilka statsbidrag som har sökts. Till exempel presenteras alla bidrag som 
finns att söka från Skolverket i sammanträdesprotokoll 2018-01-09 § 9. Sökta statsbidrag 
från Migrationsverket kommenteras i sammanträdesprotokoll 2018-04-10 § 34 och 2018-
10-16 § 76.  

Socialnämnden 
Enligt intervjuer sker återrapportering till nämnden ett par gånger per år, framförallt vid 
delår- och årsredovisning men nämnden kan också få återrapportering vid andra bety-
dande händelser som till exempel när projekt håller på att löpa ut eller vid större projekt i 
samverkan med andra förvaltningar eller kommuner. Användningen av medlen rapporte-
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ras i vissa större projekt. Det uppges inte finnas mallar eller annan typ av dokumentation 
för systematisk uppföljning.  
 
Av vår översiktliga genomgång av sammanträdesprotokoll för socialnämnden under peri-
oden januari – oktober år 2018, framgår det att nämnden delges information om insatser 
för projekt som förvaltningen har sökt statsbidrag/projektbidrag för. Till exempel presen-
teras i sammanträdesprotokoll 2018-03-20 § 44 projektet ”Level Up”.  I samma protokoll 
§ 47, nämns riktlinje för ensamkommande barn och ungas försörjning vid HVB och stöd-
boende då ersättningarna för ensamkommande barn ändrades 1 juli 2017. Även § 59 
samma protokoll delges nämnden att det har Länsstyrelsen har genomfört informations-
dagar samt konferenser om statliga ersättningar under asyltiden och i mottagandet av 
ensamkommande barn och nyanlända. I sammanträdesprotokoll 2018-05-22 § 95 delges 
nämnden att Naturvårdsverket har beviljat 400 tkr till arbetsmarknadsenheten för ett 
projekt att skapa naturnära arbeten och 2018-06-19 § 104 beslutar nämnden om statsbi-
draget för habiliteringsersättning från Socialstyrelsen.  
 
3.5.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms att kontrollfrågan är uppfylld.  

Kommunstyrelsen 
Vi bedömer att kommunstyrelsen följer upp de riktade statsbidragen både inom ramen för 
dess uppsiktsplikt gentemot andra nämnder samt för de riktade statsbidragen som för-
valtningen har återsökt inom ramen för den egna verksamheten.  

För Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden bedömer vi att nämn-
derna får regelbundna återrapporteringar kring vilka bidrag som ska sökas, vilka bidrag 
som har sökts och även till viss del användningen för medlen samt aktuella bidrags- och 
ersättningsbelopp.  

Kontrollfråga: Följer nämnderna upp ansökningar och användningen av bi-
dragen? 
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4. Sammanfattande bedömning 
Den övergripande revisionsfrågan som granskningen ska besvara är följande: 

• Säkerställer kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag?  

Efter genomförd revision och genomgång av samtliga kontrollfrågor gör vi den samman-
fattande bedömningen att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och social-
nämnden delvis säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade 
statsbidrag. 

Det finns funktioner/tjänstepersoner som har ansvar för att bevaka, analysera behov av 
och söka riktade statsbidrag inom samtliga granskade nämnder. Riktlinjer och rutiner 
som stödjer arbetet med att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag be-
höver dock stärkas och dokumenteras i samtliga granskade nämnder. Brist på dokumen-
terade rutiner för specifika arbetsuppgifter är förknippat med onödiga verksamhetsrisker.  

Det finnas också uttalade funktioner för vem som beslutar om vilka bidrag som ska sökas 
hos samtliga granskade nämnder. Vi bedömer dock att tydligheten, systematiken och 
transparensen i ansvarsfördelningen kan förtydligas genom att till exempel ha tydliga och 
transparenta dokumenterade rutiner. Detta är viktigt inte minst vid personalomsättning 
och/eller vid längre frånvaroperioder. Det finns en uttalad praxis inom samtliga intervju-
ade förvaltningar för att återsökning av statsbidrag som omfattar större belopp ska beslu-
tas av nämnden, men det saknas tydliga direktiv i nämndernas delegationsordningar var 
gränsen för större belopp går.  
 
De riktade statsbidrag som de aktuella nämnderna har sökt inom den granskade perioden 
är relevanta för respektive nämnds verksamhetsmål. Det finns motiverat varför nämnder-
na har avstått ifrån att söka vissa bidrag. Det bedöms även finnas förutsättningar för viss 
planering och organisering för återsökning-/rekvireringsprocesserna. 

Uppföljningsprocessen fungerar tillfredställande. Barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden får regelbundna återrapporteringar avseende de riktade statsbidragen. 
Kommunstyrelsen får rapportering kopplat de riktade statsbidragen som söks inom ra-
men för den egna verksamheten samt avseende uppsiktsansvaret för övriga nämnder.  

2018-12-14   

Lars Dahlin  Charlotte Erdtman 

Uppdragsledare 
 

 Projektledare 
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Bilaga 1 
Redovisade statsbidrag från kommunstyrelseförvaltningen år 2017 och fram till och med 
oktober 2018. 

Sökt bidrag Utbetalning från 2017 
 

2018 
 

Medel till  
flyktingguideverksamhet 
från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen Nej. Medel söktes 2016 
som skulle räcka 2017  

Ja 

Erasmus (ICU) 
(Intercultural commu-
nication for you) 
Ett jobbskuggningspro-
jekt där personal från 
medborgarkontoret har 
haft möjligheten att stu-
dera arbetet i två andra 
länder i Europa. 

EU-fond ERASMUS Ja Nej 

Kulturrådet 
(Litteraturstöd, 
Kulturskola) 

Statens kulturråd Ja Ja 

VGR-utvecklingsnämnd 
(Mötesplatsen. Stöd, 
service ock aktiviteter 
för asylsökande och 
nyanlända för att 
integreras i samhället) 

VGR utvecklings-
nämnd 

Ja Ja 

Länsstyrelsen 
(Samåkning/Boskola, 
LONA) 

Länsstyrelsen Nej. 2016 fick integrat-
ionsenheten pengar för 
samåkning och boskola 
för att kunna placera 
människor på lands-
bygden.  
Integrationsenheten har 
bantats ner så det fanns 
inte det behov kvar som 
tidigare för just denna 
utlysning. 
 

Nej.  

MUCF 
(Sommarlovsaktiviteter, 
Lovstöd, Stöd till 
fritidsgårdar och öppen 
fritidsverksamhet) 

Myndigheten för ung-
doms- och civilsam-
hällesfrågor 

Ja. Ja. 

Vinnova 
(Entreprenörsfabriken) 

Vinnova – Sveriges 
innovationsmyndighet 

Ja Nej. Det fanns 
inte att söka. 

EU-projekt (SMaRT) EU-fond Nej. Fanns inte att söka Ja 
Stadsbidrag (Delmos Delegationen mot Nej. Ny myndighet Ja 
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intresseanmälan för ev 
statsbidrag) 

segregation 

Leader (Bonde söker 
personal) 
Sökte pengar 2016 för 
2017-2018. Pågår fram 
till 2019. Första ansökan 
om delutbetalning har 
beviljats. Andra ansökan 
om utbetalning pågår. 

Del av EU:s lands-
bygdsprogram 

Nej Nej 

Europeiska 
Socialfonden (Hållbart 
arbetsliv) 

Europeiska socialfon-
den 

Ja Ja 

Migrationsverkets fond 
Ansökningsprocessen är 
till vår 2018. Ej öppen 
2018. 

Migrationsverket Ja.  Nej 

Statsbidraget för ökat 
bostadsbyggande 

Boverket Ja Ja 
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Bilaga 2 
Redovisade statsbidrag från barn- och utbildningsnämnden år 2017 och 2018 fram till och 
med oktober 2018. 

Sökt bidrag – förskola, skola och 
gymnasium för asylsökande. En-
samkommande barn och unga. 
Utbetalas från Migrationsverket 
eller skolverket 

2017 2018 

Förskola, skola, gymnasium Ja  Ja  
Skola och förskola för pappers-
lösa barn. 

Nej. Hade inga pap-
perslösa barn 

Nej. Hade inga pappers-
lösa barn. 

Övriga sökta statsbidrag eller 
stöd inom skolan. Utbetalas från 
Socialstyrelsen eller 
Skolverket 

2017 2018 

Kvalitetssäkrande åtgärder 
 

Ja Nej. Ej sökbart 2018 

Karriärtjänster 
 

Ja Ja 

Samordnare nyanlända Ja Nej. Ej sökbart 2018 
Läxhjälp – huvudmän Ja Ja 
Lågstadiesatsningen Ja Ja 
Fritidshemssatsningen Ja Ja 
Högskolestudier specialpedagogik Ja Nej. Ej aktuellt. 
Lärarlyftet Ja Ja 
Skolledare och karriärtjänster Nej. Ej aktuellt. Ja 
Omsorg under kvällar, nätter och 
helger 

Nej. Ej aktuellt. Ja 

Läslyftet i förskolan Nej. Ej aktuellt. Ja 
Mindre barngrupper Ja Ja 
Elevhälsa Nej. Ej aktuellt. Ja 
Specialpedagogik för lärande Nej. Ej aktuellt. Ja 
Ökad jämlikhet Ja Ja 
Lärarlönelyftet Ja Ja 
Avgiftsfri simskola för elever i 
förskoleklass 

Nej. Ej aktuellt. Ja. 

Läslyftet i skolan Ja. Nej. Söktes 161212 för 
läsåret 17/18 

Likvärdig skola Nej. Ej aktuellt.  Ja 
Plugg innan  
Projekt under 2 år, Göteborgsreg-
ionen äger projektet. 

Ja Ej Aktuellt 

Nyanlända elevers lärande Ja Ja 
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Erbjudande från Skolverket om 
deltagande 2016. Projekt tom ht 
2018. 
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Bilaga 3 
Redovisade statsbidrag från socialförvaltningen år 2017 och 2018 fram till och med okto-
ber 2018. 

Sökt bidrag – Mi-
grationsverket och 
Socialstyrelsen 

2017 2018 

Nyanlända med up-
pehållstillstånd. 

Ja. Under 2017 har nämnden sökt 
ersättningar för vissa särskilda kost-
nader och ersättningar för motta-
gande av kvotflyktingar. Andra er-
sättningar, till exempel för tomhyra, 
ensamkommande barns insatser 
enligt LVU/SoL, ekonomiskt bistånd 
till gymnasiestuderande ungdomar 
och särskild förordnad vårdnadsha-
vare har inte sökts då det inte fun-
nits kostnader att söka bidrag för. 

Ja. Under 2018 har ersättning-
ar för vissa särskilda kostna-
der, ensamkommande barns 
insatser enligt LVU/SoL, för-
sörjningsstöd för gymnasie-
studerande ungdomar och för 
nyanlända ungdomar som inte 
studerar, samt extra ordinära 
kostnader för asylsökande 
återsökts. De andra ersätt-
ningstyperna har inte varit 
aktuella.  

Kommunövergri-
pande – Asylsökande 

Nej, nämnden har inte sökt för ex-
traordinära kostnader under 2017 då 
det inte fanns några kostnader att 
söka för.  

Ja. Nämnden har sökt bidrag 
för extra ordinära kostnader 
för asylsökande.  

Individ och familje-
omsorg, barn och 
unga, ensamkom-
mande barn 

Nämnden har inte sökt för insatser 
enligt LVU eller motsvarande insats 
enligt SoL, eller särskild förordnad 
vårdnadshavare för nyanlända en-
samkommande barn. Detta för att 
kostnaderna inte var aktuella 2017. 
Nämnden har sökt för ersättning för 
kostnader för vård av barn- asylsö-
kande med vårdnadshavare i Sve-
rige.  

Ja. Nämnden har ansökt om 
bidrag för insatser enligt LVU 
eller motsvarande insatser 
enligt SoL. Nämnden har också 
sökt för ersättning för kostna-
der för vård av barn- asylsö-
kande med vårdnadshavare i 
Sverige. 

Äldre och funktions-
hinderomsorg, 
Hälso- och sjukvård. 

Nämnden har inte ansökt om bidra-
gen som Migrationsverket handläg-
ger då det inte har funnits aktuella 
ärenden att söka ersättning för. Dock 
har nämnden sökt ersättning från 
Socialstyrelsen för insatser för psy-
kisk hälsa samt ökad bemanning 
inom äldreomsorgen.  

Nämnden har inte ansökt om 
bidragen som Migrationsver-
ket handlägger då det inte har 
funnits aktuella ärenden att 
söka ersättning för. Dock har 
nämnden sökt ersättning från 
Socialstyrelsen avseende ett 
flertal bidrag.  

Ekonomiskt bistånd Ja, till personer som saknar full eta-
bleringsersättning och för ungdomar 
som inte studerar och har rätt till 
csn. Det fanns ingen ersättning att 
söka för gymnasiestuderande ung-

Ja. Alla de bidrag avseende 
ekonomiskt bistånd har åter-
sökts, förutom avseende nyan-
lända personer som saknar full 
etableringsersättning 
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domar 
Särskilda målgrup-
per ex: för personer 
med uppehållstill-
stånd på grund av 
synnerligen öm-
mande omständig-
heter p.g.a. sjukdom 
eller bevispersoner  

Nej. Nämnden har inte haft några 
aktuella kostnader för dessa person-
kategorier.  

Nej. Nämnden har inte haft 
några aktuella kostnader för 
dessa personkategorier.  

Övriga sökta stöd 
eller ersättningar 
(Ev. EU-stöd)  

2017 2018 

Level –up. Samord-
ningsförbundet 
Västra Skaraborg. 
(Europeiska social-
fonden) 
Projekttid 151101-
190631.  

Ja Ja 
 

ÅKA (återhämtning, 
klargöra och an-
passa) – samord-
ningsförbundet 
Västra Skaraborg 
 

Ja Ja 

DUA – Delegationen 
för unga och nyan-
lända till arbetet. 
Statsbidrag avseende 
anslutning till 
systemverktyg för 
uppföljning 

Ja Nej. Fanns inte att söka.  

Framtidens arbets-
plats (Europeiska 
socialfonden) 

Nej. Det fanns inte att söka för 2017.  Ja. 

Barn och unga med 
psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen) 

Nej. Förvaltningen gjorde bedöm-
ningen att det inte fanns utrymme 
att jobba med detta. Ett annat pro-
jekt prioriterades. 

Ja 

Våld i nära relationer 
och stöd till våldsut-
satta kvinnor 
(Socialstyrelsen) 

Ja Ja 

Naturvårdsprojekt 
(Naturvårdsverket) 

Nej. Det fanns inte att söka 2017. Ja 
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