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Ks § 18 Dnr KS 2018/350 
 
 
Svar på granskning av kommunstyrelsens hantering av 
projekt finansierade av EU-medel 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om 
kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade med EU-medel i 
enlighet med förvaltningens förslag 
 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat kommunstyrelsen i syfte att bedöma ändamålsenligheten i hantering 
av projekt finansierade via EU-medel, s.k. EU-projekt. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 
att: 

- Säkerställa att det finns ett ekonomistöd för projektägare. 
- Ta fram en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens 

intäkter kontra utgifter. 
- Särredovisa EU-bidrag för samtliga EU-projekt. 
 

Förvaltningens, genom verksamhetsutvecklare Eva Lundberg, förslag 
till svar på rekommenderade åtgärder: 
En förstärkning av ekonomiavdelningen ska göras under våren 2019. Syftet 
är att centralisera  den förvaltningsövergripande administrationen. 
En av de arbetsuppgifterna som är prioriterad är projektekonomi. 
En tjänst som kvalificerad redovisningsekonom håller på att rekryteras. 
Sammantaget kommer den planerade förstärkningen säkerställa att det finns 
ekonomistöd för  projektägarna samtidigt som strukturen för redovisningen 
av både EU-projekt och andra externt finansierade projekt förbättras. 
 
På uppdrag av kommunstyrelses arbetsutskott ska förvaltningen under 
kvartal ett 2019 lämna en långsikt plan för vilka sorters projektansökningar 
som planeras och redogöra för hur kvaliteten kan förbättras.    
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§ 18 forts. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om 
kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade med EU-medel i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2019, handlingsid: Ks 2019.556. 
Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-
medel, handlingsid: Ks 2018.4724. 
 
Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 308/2018: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2019: 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten om 
kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade med EU-medel i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
Revisorerna 
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