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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Marks kommuns revisorer genomfört en granskning av
kommunens hantering av statsbidrag inom utbildningsområdet. Granskningen har syftat
till att bedöma om kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att
den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer att den
interna kontrollen för hantering av statsbidrag är tillräcklig.

Bedömningen grundar sig mer specifikt på utfallet av delbedömningen av
revisionsfrågorna nedan.

1. Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga
statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om
statsbidrag ska sökas eller ej?
Bedömning: Delvis uppfylld
Inarbetade arbetssätt finns i allt väsentligt för bevakning av tillgängliga statsbidrag
från Skolverket. Kommunövergripande eller nämndspecifika beslutade riktlinjer som
styr detta arbete saknas. Bedömningen baseras vidare på att barn- och
utbildningsnämnden reglerar ansvarsfördelning avseende statsbidrag i
delegationsordning samt inom ramen för vidaredelegation inom förvaltningen.

2. Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?
Bedömning: Delvis uppfylld
Inarbetade arbetssätt finns i allt väsentligt för ansökningar av statsbidrag.
Dokumenterade och beslutade riktlinjer saknas.

3. Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten
av riktade statsbidrag?
Bedömning: Delvis uppfylld
Bedömningen baseras på att det finns inarbetade arbetssätt som avser redovisning
till staten av riktade statsbidrag. Vi noterar dock att dokumenterade och beslutade
rutiner och riktlinjer saknas.

4. Omfattas statsbidrag av nämndernas internkontrollplaner?
Bedömning: Delvis uppfylld
Bedömningen baseras på att statsbidrag inte omfattas av barn- och
utbildningsnämndens internkontrollplan 2020. Däremot uppges området tidigare
ingått i internkontrollplan (2017) men har utifrån bedömning av risk och väsentlighet
inte valts ut för 2020.
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5. Säkerställer kommunstyrelsen att redovisning av statsbidrag sker enligt god
redovisningssed?
Bedömning: Uppfylld

Bedömningen baseras på redovisningens märkning av koddelar samt beskrivna
rutiner avseende hantering av intäkter för statsbidrag.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning föreslår vi att:

● Kommunstyrelsen överväger att ta fram kommunövergripande styrande/stödjande
dokument för processen med riktade statsbidrag, inklusive hur uppföljning av
hanteringen ska ske.

● Nämnden beslutar om styrande dokument för hanteringen av statsbidrag som
innefattar rutiner för bevakning och ansökan samt rapportering till ansvarig nämnd
av sökta, erhållna och ej sökta riktade statsbidrag.

● Att kommunen överväger ytterligare märkning, så att samtliga statsbidrag (inklusive
maxtaxa) märks med separat projekt eller aktivitetskod.
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Inledning
Bakgrund
Kommunerna tilldelas möjlighet att söka flera olika typer av statsbidrag, vilka delas i
generella och riktade statsbidrag. Det finns allt fler riktade  statsbidrag inom
utbildningsområdet.  För allt fler kommuner har vissa av de riktade statsbidragen nu
kommit att bli av sådan storlek att de används som en direkt delfinansiering av den
kommunala verksamheten. Det ekonomiska beroendet av riktade statsbidrag medför en
risk då kommunen kan missa att söka ett statsbidrag eller av okunskap vidta åtgärder
som medför att rätten till statsbidraget försvinner. Vidare finns för vissa av bidragen risk
att kommunen vid en ej tillfredsställande redovisning blir återbetalningsskyldiga. Det
finns av dessa anledningar skäl att granska att den interna kontrollen avseende att
bevaka, besluta om att ansöka, redovisa och återrapportera statsbidrag är väl
fungerande.

Under 2019 erhöll Marks kommun statsbidrag från skolverket med 36,6 msek. Barn- och
utbildningsnämndens nettokostnad var 845,2 msek, vilket var 6,4 msek högre än
budgeterad nettokostnad 838,8 msek.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen samt barn- och
utbildningsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning
av statsbidrag är tillräcklig.

Granskningen omfattar följande revisionsfrågor:

● Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att
söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej?

● Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?

● Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av
riktade statsbidrag?

● Omfattas statsbidrag av nämndernas internkontrollplaner?

● Säkerställer kommunstyrelsen att redovisning av statsbidrag sker enligt god
redovisningssed?

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier tillämpas:

- Förordningar om särskilda statsbidrag inom nämndernas ansvarsområden.

- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

- Rådet för Kommunal redovisnings rekommendationer

- Annan kommunintern styrning på området
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Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden samt
till statsbidrag inom utbildningsområdet som hanteras av skolverket till de skolformer
som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Granskningen avser i huvudsak år
2020 samt föregående års bokslut.

I övrigt se revisionsfrågor.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

● Samlad dataanalys av vilka statsbidrag kommunen har rätt till och med vilka belopp
(genom inhämtande av data från Skolverket), hur de sökta bidragen är redovisade i
den kommunala bokföringen samt att periodiseringar är gjorda.

● Dokumentgranskning av rutiner för att bevaka möjliga statsbidrag att söka, för
ansökan av statsbidrag samt för återrapportering av statsbidrag.
Dokumentgranskning av delegationsordning, dokumenterade beslut om att söka
respektive att inte söka statsbidrag, nämndernas internkontrollplaner samt protokoll
som rör området.

● Intervjuer med ansvariga tjänstemän för hantering av statsbidrag inom barn- och
utbildningsnämnden samt kommunens redovisningschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga
statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om
statsbidrag ska sökas eller ej?
Iakttagelser
Kommunstyrelsen

Granskningen kan inte styrka att det finns några kommunövergripande dokumenterade
rutiner för bevakning av tillgängliga statsbidrag och ansvar för beslut om vilka bidrag
som ska sökas.

I reglemente för kommunstyrelsen (antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24, § 30)
framgår inget om ansvar avseende riktade statsbidrag. Däremot framgår att
kommunstyrelsen ska utveckla och samordna utformningen av övergripande mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra
framställningar i målfrågor samt övervaka att de av fullmäktige fastställda mål och planer
för verksamhet och ekonomin efterlevs. Vidare framgår att kommunstyrelsen ska
övervaka att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och bolag om hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt
övervaka att kommunen har en god ekonomisk hushållning.

Genomgång av kommunstyrelsens delegationsordningen (fastställd av
kommunstyrelsen 2019-06-05 § 118, reviderad 2020-04-01 § 50) visar att
ansvarsfördelning avseende statsbidrag inte närmare regleras. Granskningen kan inte
påvisa att det finns några kommunövergripande styrdokument avseende
ansvarsfördelning för identifiering, bevakning samt beslut om ansökan av tillgängliga
riktade statsbidrag .

Barn- och utbildningsnämnden

I reglemente för barn- och utbildningsnämnden (antagen av kommunfullmäktige
2011-03-24 § 31, reviderad 2011-03-24 § 31) finns inget angivet avseende ansvar för
hantering av riktade statsbidrag.

I delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden (fastställd av barn- och
utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26, reviderad 2020-12-10 §§ 157)  framgår att
förvaltningschef för besluta om att ansöka statsbidrag samt rekvirera desamma.
Delegationen får även vidaredelegeras. Vi har inom ramen för granskningen fått ta del
av förteckning avseende delegering av hantering av statsbidrag. Förteckningen är
upprättad av förvaltningschef 2019-09-13.

Granskning visar att rutiner inom området tillämpas som i praktiken utgörs av inarbetade
arbetssätt. De inarbetade rutinerna utgår ifrån arbetssätt som inarbetats över tid, dessa
är dock inte dokumenterade. Rutinerna beskriver moment och processer samt roller och
ansvar avseende hanteringen av statsbidrag.  Av intervju framgår att det generellt
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upplevs som tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej. Intervjuade
inom förvaltningen beskriver att generellt söks alla tillgängliga statsbidrag.

Bedömning

Revisionsfråga: Finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga
statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska
sökas eller ej?

Bedömning: Delvis uppfylld.

Bedömningen baseras på att inarbetade arbetssätt i allt väsentligt finns för bevakning av
tillgängliga statsbidrag från Skolverket. Däremot finns inga kommunövergripande eller
nämndspecifika beslutade riktlinjer som styr detta arbete.

Bedömningen baseras vidare på att barn- och utbildningsnämnden reglerar
ansvarsfördelning avseende statsbidrag i delegationsordning samt inom ramen för
vidaredelegation inom förvaltningen. Vi bedömer att det inom förvaltningen uppfattas
som tydligt vilka som fattar beslut om de statsbidrag som ska sökas.

Vi noterar i sammanhanget att brist på dokumenterade rutiner riskerar att göra hantering
av densamma mindre transparent samt försvårar möjligheten till intern kontroll.

Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?
Iakttagelser

Vår granskning kan inte styrka att det finns dokumenterade riktlinjer som omfattar
ansökningsprocessen eller vem som ansvarar för att genomföra ansökningarna.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen används skolverkets e-tjänst för att ansöka om
riktade statsbidrag. I e-tjänsten går det även att se kommande bidrag, aktuella bidrag,
bidrag som är under handläggning samt alla tidigare beslut om statsbidrag.

Av intervjuer framgår att behörighet för att söka statsbidrag ges till enskilda handläggare
efter förvaltningschefens delegation. Skolverket påminner om när det är dags för
ansökan eller uppföljning. Därutöver finns även en utsedd handläggare inom barn- och
utbildningsförvaltningen som har i uppdrag att ha en övergripande kontroll samt utgöra
en påminnelsefunktion inom organisationen. Denne handläggare samarbetar med
ekonomer i syfte att säkerställa att  statsbidragen blir korrekt bokförda.

I intervjuer lyfts även att skolverkets hemsida och statsbidragskalender upplevs utgöra
ett bra verktyg exempelvis för att få information om nya statsbidrag och sådana som
upphör. Det framgår vidare att avslag på ansökan förekommer, exempelvis ansökan om
statsbidrag kopplat till SFI (svenska för invandrare), dock lämnas ingen uppgift om
rutinen för att sprida information avseende avslag.

Bedömning

Revisionsfråga: Finns tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag?
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Bedömning: Delvis uppfylld.

Bedömningen baseras på att det i allt väsentligt finns inarbetade arbetssätt avseende
ansökningar av statsbidrag. Vi bedömer däremot återigen att bristen på beslutade
riktlinjer gör hanteringen mindre transparent samt försvårar möjligheten till intern
kontroll.

Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till
staten av riktade statsbidrag?
Iakttagelser

Granskningen kan inte styrka att det finns det finns några beslutade riktlinjer avseende
återrapportering till nämnd eller redovisning till staten avseende riktade statsbidrag.

Av intervjuer framgår att rutiner innefattar att aktuella statsbidrag tas upp på
förvaltningsledningens möte en gång per månad. Ekonomer och ansvariga för
statsbidragen har ett kontinuerligt samarbete med löpande träffar varje månad. Vid
dessa träffar kontrolleras bl.a. att bidrag har bokförts korrekt och att medel kommit enligt
plan. Vidare uppges även uppföljning genomföras där exempelvis rekvisitioner och
ansökningar följs upp. En lista över samtliga statsbidrag finns dokumenterad i excel
dokument, dokumentet uppges även stämmas av med ekonomer månadsvis.

Statsbidragen redovisas till nämnden i de större ekonomiska rapporterna d v s vid
årsredovisning och tertialrapporter.

I barn- och utbildningsnämndens årsrapport för 2019 (Beslutad av barn- och
utbildningsnämnden 2020-02-06, § 13) redovisas samtliga sökta statsbidrag. I
redovisningen framgår ekonomiskt utfall och utfall gentemot budget för samtliga sökta
statsbidrag.

I 2019 års nämndplan får nämnden vidare ta del av en förteckning över de statsbidrag
som väntas sökas samt vilken ekonomisk prognos var och en av bidragen förväntas ge.
Motsvarande förteckning kan dock inte styrkas i 2020 års nämndplan.

Bedömning
Revisionsfråga: Finns tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till
staten av riktade statsbidrag?

Bedömning: Delvis uppfylld

Bedömningen baseras på att det finns inarbetade arbetssätt som avser redovisning till
staten av riktade statsbidrag. Vi noterar dock att dokumenterade och beslutade rutiner
och riktlinjer saknas.

Vidare baseras bedömningen på att barn- och utbildningsnämnden i och med
årsrapporten får en god redovisning av statsbidragen. Vi bedömer att de
sammanställningar av statsbidragen som delgetts nämnden under budgetplaneringen
2020 ger en god inblick i förvaltningens hantering.
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Omfattas statsbidrag av nämndernas internkontrollplaner?
Iakttagelser
I vår granskning har vi fått ta del av barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan
som är en del av nämndens verksamhetsplan (antagen av barn- och
utbildningsnämnden 2019-12-12, § 128). Vår granskning kan dock inte styrka att några
kontrollmoment avseende statsbidrag återfinns i 2020 år internkontrollplan för barn- och
skolnämnden som rör hanteringen av statsbidrag. Granskningen kan vidare inte styrka
att kontrollmoment avseende statsbidrag återfinns i 2020 år internkontrollplan för
kommunstyrelsen (antagen av kommunstyrelsen 2019-12-18)

Av intervjuer framgår att år 2017 var det senaste tillfället som statsbidrag ingick i
nämndens internkontrollplan. Området uppges ha beaktats efter 2017 men har utifrån
väsentlighet och risk inte valts ut efter det.

Bedömning
Revisionsfråga: Omfattas statsbidrag av nämndernas internkontrollplaner?

Bedömning: Delvis uppfylld.

Bedömningen baseras på att statsbidrag inte omfattas av varken barn- och
utbildningsnämndens eller kommunstyrelsens internkontrollplan 2020. Däremot uppges
området tidigare ingått i internkontrollplan (2017) men har utifrån bedömning av
väsentlighet och risk inte valts ut efter det.

Säkerställer kommunstyrelsen att redovisning av statsbidrag sker enligt
god redovisningssed?
Bokföring och arkivering av kommunens redovisning beskrivs i Lagen om kommunal
redovisning och bokföring (LKBR), med hänvisning till att fullgöra bokföringen på ett sätt
som överensstämmer med god redovisningssed. I kap 3, 9§ specificeras vilka uppgifter
verifikationerna skall innehålla.

Iakttagelser

I redovisningen är de större bidragen markerade med antingen projektkod eller
aktivitetskod beroende på vilket statsbidrag det gäller. Även vissa mindre statsbidrag är
markerade med projektkod/aktivitetskod om det är så att dessa bedöms behöva
särredovisas. Övriga bidrag som inte har någon särskild kod kan utläsas genom
bokföringstexten.

Av intervjuer framgår kostnaderna som härrör till statsbidraget märks, i de fall det är
möjligt, med samma projektkod eller aktivitetskod knuten till statsbidraget.vilket
underlättar möjligheterna att följa upp hur bidragen använts.  Periodiseringar av både
intäkter och kostnader är även knutna till respektive projektkod eller aktivitetskod.

I granskningen har kommunen tillhandahållit det uppföljningsdokument som används,
vilket specificerar typ av statsbidrag, ansvarig för resursfördelning, genomförandeperiod
samt dokumenterat utförande månadsvis. Statsbidragen budgeteras som intäkt i
respektive verksamhets budgetram. Till viss del ingår de i den utdelade elevpengen för
grundskolorna, medan det för gymnasieskolan är upp till rektor att fördela intäkterna.
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Viss avvikelse har framkommit i vår datagranskning, vilket för Fritidshemssatsningen
förklaras med en erhållen ram från skolverket endast för höstterminen 2019.
Kommunens redovisning har korrekt skett under hela 2019, innan statsbidraget
upphörde till årsskiftet 2020. Avvikelser för övriga statsbidrag hänvisas till största delen
till justeringsposter mellan år.

Bedömning
Revisionsfråga:Säkerställer kommunstyrelsen att redovisning av statsbidrag sker enligt
god redovisningssed?

Bedömning: Uppfylld

Vi bedömer att kommunens hantering av redovisningen av statsbidrag sker enligt god
redovisningssed. Märkning av statsbidragen bidrar till kontroll av intäkterna via
redovisningen, som tillsammans med dokumenterad rutin säkerställer korrekt hantering
av intäkterna. De avvikelser som framkommit i vår dataanalys anses av mindre
betydelse och av förklarliga orsaker.
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Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen samt
barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för
hantering av statsbidrag är tillräcklig.

Bedömningen grundar sig mer specifikt på utfallet av delbedömningen av
revisionsfrågorna nedan.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1.Finns rutiner för att säkerställa att det
finns information om tillgängliga
statsbidrag att söka samt att det är
tydligt vem som fattar beslut om
statsbidrag ska sökas eller ej?

Delvis uppfylld

2. Finns tillförlitliga och säkra rutiner för
ansökningar av statsbidrag?

Delvis uppfylld

3. Finns tillförlitliga och säkra rutiner för
återrapportering/redovisning till staten
av riktade statsbidrag?

Delvis uppfylld

4. Omfattas statsbidrag av
nämndernas internkontrollplaner?

Delvis uppfylld

5. Säkerställer kommunstyrelsen att
redovisning av statsbidrag sker enligt
god redovisningssed?

Uppfylld
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Rekommendationer

Efter genomförd granskning föreslår vi att:

● Kommunstyrelsen överväger att ta fram kommunövergripande styrande/stödjande
dokument för processen med riktade statsbidrag, inklusive hur uppföljning av
hanteringen ska ske.

● Nämnden säkerställer att det upprättas dokumenterade rutiner för hanteringen av
statsbidrag som innefattar rutiner för bevakning och ansökan samt rapportering till
ansvarig nämnd av sökta, erhållna och ej sökta riktade statsbidrag.

● Att kommunen överväger ytterligare märkning, så att samtliga statsbidrag (inklusive
maxtaxa) märks med separat projekt eller aktivitetskod.

2020-03-29

Fredrik Carlsson Pär Koyanagi-Gustafsson

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Marks Kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2020-09-08. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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