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Yttrande över granskning av riktade statsbidrag 
 
Regionstyrelsen har tagit del av granskningen och lämnar följande kommentarer 
utifrån revisorernas iakttagelser och rekommendationer. 
 
Regionstyrelsen medger att det finns behov av tydligare riktlinjer och rutiner kring 
hanteringen av riktade statsbidrag och hösten 2020 lämnade regiondirektören ett 
uppdrag till förvaltningen att arbeta fram och föreslå en process för hantering och 
förvaltning av de riktade statsbidragen. De riktlinjer som tagits fram har som ambition 
att, i enlighet med granskningens iakttagelser, ge vägledning och bidra till tydligare 
fördelning av ansvar och roller mellan politik och tjänstepersoner men även ge stöd 
till hur fördelningsbeslut bör hanteras vad gäller fördelningen av de av staten riktade 
bidrag som inkommer. De ska vidare bidra till att tydliggöra hur 
ansökningsförfarande, återrapportering och uppföljning inom regionen ska hanteras. 
 
Regionstyrelsen håller med revisionen i sin bedömning om att en transparent 
budgetfördelning är att föredra så att verksamheten ges möjlighet att förstå hur och 
vilken andel av de riktade bidragen som tilldelats respektive verksamhet. Det gäller 
även behovet att ensa metoder för hantering av de riktade statliga bidragen. 
 
Nedan besvarar regionstyrelsen revisorerna rekommendationer: 
 
Överväg att så långt möjligt, redovisa riktade statsbidrag som intäkter direkt i 
de verksamheter de enligt bidragsbestämmelserna är avsedda att finansiera. 
 
Svar: Inom förvaltningen har dialog påbörjats som syftar till att öka transparensen 
genom en tydligare hantering av redovisningen. En väg är att redovisa de riktade 
statsbidragen som intäkter men även andra tillvägagångssätt ses över för en 
gemensam metod som får till följd att de riktade statsbidragen riktas direkt till de 
verksamheter de är avsedda att finansiera. 
 
Om regionen väljer att fortsatt fördela delar av de riktade statsbidragen via 
budgetanslag till nämnder och verksamheter bör regionstyrelsen säkerställa 
att beslut om fördelning av bidrag till styrelse, nämnd och verksamheter fattas 
på rätt politisk nivå. 
 
Svar: Regionstyrelsen har som ambition att tillse att beslut om fördelning fattas på 
rätt politisk nivå och utgå från de riktlinjer och rutiner som politiskt beslutas.   
 
Säkerställ att det i styrelsens och nämndernas ramar tydliggörs vad som är 
skatte- respektive bidragsfinansierade delar. 
 
Svar: Regionstyrelsen tar rekommendationen i beaktande. 
 
Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade statsbidragen, såväl på 
politisk- som på tjänstepersonnivå. 
 
Svar: Regionstyrelsen kommer att utgå från de riktlinjer och rutiner som 
förvaltningen tagit fram och som politiskt beslutas. De riktlinjer och rutiner som tagits 
fram omfattar även att tydliggöra ansvar och befogenheter, på såväl politisk som på 
tjänstepersonnivå. 
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Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag.  Riktlinjerna bör 
innehålla allt ifrån ansökan av bidrag till återrapportering av uppnådda 
resultat. 
 
Svar: Regionstyrelsen kommer att se över förslag till riktlinjer och rutiner som 
förvaltningen tagit fram och därefter besluta. Riktlinjerna kommer att ge stöd i 
hanteringen av ansökan av bidrag till återrapportering av uppnådda resultat 
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