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Granskning av kommunstyrelsens hantering av
projekt finansierade med EU-medel
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun granskat
kommunstyrelsen i syfte att bedöma ändamålsenligheteni hantering av projekt finansierade
via EU-medel, s.k. EU-projekt.

Vårsammanfattandebedömningäratt detfinnsen till stor del välfungerandeorganisationvad
gäller kommunstyrelsens hantering av EU-projekt. Det finns en god struktur i form av EUsamordnarens och utvecklingsavdelningens stöd till projektägare och tjänstemän som är
involverade i EU-projekt.
Vi ser däremot att det till viss del saknas resurser för ekonomistöd till projektägarna samt att

kommunstyrelsen inte har ett tillräckligt systematiskt arbetssätt föranalys av de sammanlagda
kostnaderna för administration av EU-ansökningar kontra intäkter i form av EU-bidrag. Vi
bedömer därmed att det saknas en övergripande styrning och ledning över vad
kommunstyrelsen förväntarsig få ut av sina engagemang i EU-projekten.
Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen i nuläget, enligt vad som framkommit i
granskningen, inte sammanställer kostnaderna för medfinansiering i form av administration
och nedlagd tid kopplat till EU-projekt. Av intervjuer framgår att det inte finns en helt samlad
struktur för hur EU-projektens effekter ska redovisas för kommunstyrelsen. Det finns

rekommendationer inom SÖSK-samarbetet som uppmuntrar kommunerna att särredovisa
kommunens samtliga EU-stöd, vi bedömeratt kommunstyrelsen inte fullt ut lever upp till den
rekommendationen i dagsläget.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:

»- Det finns ett övergripandestrategidokument antagetav kommunfullmäktige, som
formulerar mål och riktlinjer för EU-arbetet
> Analyser gällande vilka projekt som bör realiseras i relation till Tomelilla kommuns

visioner och mål sker oftast på verksamhetsnivå, och sällan i form av EPA-analyser
>. EU-samordnaren, som delas mellan Sjöbooch Tomelilla, upplevs av tjänstemännen
fungera som ett bra stöd vid ansökan och styrning av EU-projekt
>- Det saknas vad vi kan erfara ett klart uttalat ekonomistöd till projektägarna för EUprojekten
*. Kommunens samtliga EU-stöd särredovisas inte

>. Kommunens medfinansieringi form av tid analyseras inte av kommunstyrelsen i
relation till projektens målsättningar och resultat
»- Kommunstyrelsen har ingen tydlig metod för att följa upp om projektens resultat
uppnäs

»

Det upprättas i dagsläget ingen analys för sammanlagda kostnader för administration
av EU-ansökningarkontra intäkter i form av EU-bidrag
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
Säkerställaatt det finns ett ekonomistödför projektägare

> Ta fram en tydligare struktur förredovisning av EU-projektens intäkter kontra utgifter
SärredovisaEU-bidragförsamtliga EU-projekt

Revisorerna önskar nämndens skriftliga svar framfört senast 2019-02-28.

För Tomelilla kommuns revisorer
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