
SALA 
KOMMUN 

§ 241 

Justerandes sign 

i! iflt 1.- ,Y 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-18 

Dnr 2014/1009 

Revisionsrapport- Styrning och kontroll över kommunens ED
projekt 

INLEDNING 
Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över ED
finansierade projekt. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/231/1, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/231/2, revisionsrapport 
Kommunchef)enny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsens för beslut. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsens för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

9 (24) 



~ SALA > _, KS 20lft/231/ 1 
l (3) 

2014-11-06 ~ KOMMUN inHlga 

JE NNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224~74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Ink. 2014 -11- 1 l 
Diaris nr 

.. 2DJ 

Revisionsrapport- Styrning och kontroll över kommunens 
EU-projekt 

Revisionen har granskat kommunstyrelsens styrning och kontroll över EV
finansierade projekt Revisionsfrågan är formulerad enligt följande: Är 
kommunstyrelsens styrning och kontroll över EU-finonsierade projekt ändamålsenlig 
och tillräcklig? 

Revisionens sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsens styrning och kontroll över EV-finansierade projekt inte är 
ändamålsenlig och tillräcklig. Man menar att det krävs åtgärder för att arbetet ska 
fungera tillräckligt väl. 

Som underlag för sin bedömning pekar revisionen på följande brister: 

• Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i EV-projekt, 
varken inför perioden 2007-2013 eller inför perioden 2014-2020. 

• Uppgifter om EV-finansierade projekt som Sala kommun deltar i samlas inte 
in centralt i kommunen. Detta innebär att det på en central nivå saknas 
information om vilka förvaltningar/enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EV-bidrag som Sala kommun erhåller samt hur mycket resurser som 
Sala kommun satsat i form av medfinansiering av projekt. 

• Sala kommun saknar samordnare med centralt ansvar för EV-frågor/EV
projekt. 

• Sala kommuns hemsida saknar information om den nya programperioden 
2014-2020 samt innehåller uppgifter om EV-samordnare som inte är 
aktuella. 

• Nyttan och effekterna av gjorda EV-satsningar följs inte upp centralt. 

• Sala kommun har inte på en kommunövergripande nivå dragit lärdomar av 
genomförda projekt under perioden 2007-2013. 

• Erfarenheter från EV-projekt presenteras inte kontinuerligt för 
kommunstyrelsen. 

• Det saknas strategi och konkret planering för EV-arbetet inför 
programperioden 2014-2020. 

De sammanfattande rekommendationer som revisionen lämnar är: 



Kommunstyrelsens förvaltning 

• Utforma en strategi och plan för deltagande i EU-projekt mot bakgrund av 
Sala kommuns viktigaste utmaningar. 

• Uppdatera hemsidan med aktuell information om den nya programperioden 
2014-2020 samt ytterligare aktuella finansieringsmöjligheter inom EU som 
finns för företag och organisationer. Hemsidan bör även uppdateras med 
relevanta kontaktuppgifter. 

• Kommunledningen bör utreda förutsättningarna för att avsätta befintliga 
personella resurser för en central samordningavEU-arbetet i Sala kommun 
alternativt nyanställa personal för detta ändamål. 

• Utveckla en central samordning av E U-arbetet i Sala kommun. 

• Utveckla ett centralt stöd till personal inom Sala kommun för att öka 
kännedomen om möjligheterna till EV-finansiering och inspirera till nya 
utvecklingsprojekt. 

Kommentarer 

Sala kommun har genom dokumentet "Gemensamma planeringsförutsättningar 
2015-2017 och EU 2020-strategin" varit tydlig i sin styrning av kommunens 
verksamheter att E U-frågor och olika internationella perspektiv ska vara 
integrerade i kommunens verksamheter. EU påverkar svenska kommuner och dess 
invånare och EU-arbetet ska inte enbart handla om att söka medel till olika former 
av EV-finansierad projektverksamhet 

Genom kommunens avtal med Företagarcentrum finns en operativt ansvarig och 
stödjande funktion för kommunen när det gäller sökande av olika EU-medel. l 
avtalet står: 

Företagarcentrum skall aktivt bistå kommunens företagare och förvaltningar med 
information och rådgivning hur man söker ekonomiskt stöd från EU, i det ingår att 
initiera projektideer och samverkansmöjligheter samt bevaka förändringar kring EU:s 
fonder. 

Under programperioden 2007-2013 har det till Sala kommun genererats 26,8 mkr 
från Landsbygdsprogrammet, 7,7 mkr från Leader N eda samt 16,5 mkr från 
Länsstyrelsens Regionala utvecklingsenhet. Samtliga projekt är dokumenterade och 
i samband med slutrapporteringen för respektive projekt sker uppföljning och 
utvärdering. 

Revisionen pekar på att det brister i kommunens centrala uppföljning av 
genomförda projekt och att nyttan och effekterna inte följs upp. Man pekar på att 
kommunstyrelsen inte tar del av erfarenheter från genomförda projekt. Utifrån 
revisionens påpekanden bör kommunstyrelsen följa upp genomförda EU-projekt 
årligen så att erfarenheterna från projekten lyfts till en kommunövergripande nivå. 
Frågan om en central funktion bör bearbetas vidare då den måste ses över i 
samband med kommunens avtal med företagarcentrum. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

När det gäller programperioden 2014-2020 deltar Sala kommun i många olika 
regionala sammanhang där de olika programmen diskuteras. Företagarcentrums 
medarhetare är aktiva men även andra kommunrepresentanter är aktiva i frågan. I 
dagsläget är inga program klara och därmed finns heller inga utlysningar. Inom både 
ESF och ERUF kornmer det sannolikt att krävas större projekt vilket innehär att det 
handlar om flera kommuner tillsammans, hela regionen eller flera regioner 
tillsammans. Det gör att en strategi för Sala kommun inte får vara för avgränsande 
eller specifik då vi med största sannolikt kommer vara en kommun bland många 
andra i EV-projekten i nuvarande program period. 

Förslag till beslut 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kornmunstyrelsen 

Att 

Att 

revisionens synpunkter i tillämpliga delar när det gäller central 
uppföljning och redovisningavEU-projekt ska beaktas och att plan för 
detta framarhetas av kornmunchef i sarnarhete med 
företagarcentrums chef. 

överlämna yttrandet till revisionen 
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Revisionsrapport- Styrning och kontroll över kommunensEU-projekt 

De förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har gett PwC i uppdrag att granska kommun
styrelsens styrning och kontroll över EU-projekt. Revisionsfrågan för granskningen har varit: 

• Är kommunstyrelsens styrning och kontroll över ED-finansierade projekt ändamålsenlig 
och tillräcklig? 

Vår samlade revisionellabedömning är att kommunstyrelsens styrning och kontroll över ED
finansierade projekt inte är ändamålsenlig och tillräcklig. Det krävs åtgärder för att arbetet ska 
fungera tillräckligt väl. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i EU-projekt, varken inför 
perioden 2007- 2013 eller inför perioden 2014- 2020. 

• Uppgifter om ED-finansierade projekt som kommunen deltar i samlas inte in centralt. På 
central nivå saknas information om vilka förvaltningar/enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EU-bidrag som erhålls samt hur mycket resurser som kommunen satsat i form av 
medfinansiering av projekt. 

• Det saknas en samordnare med ett centralt ansvar för EU-frågor/EU-projekt. 

• Kommunens hemsida saknar information om den nya programperioden 2014 - 2020 

samt innehåller uppgifter om ED-samordnare som inte är aktuella. 

• Sala kommun har inte på en kommunövergripande nivå dragit lärdomar av genomförda 
projekt under perioden 2007- 2013. Nyttan och effekterna av gjorda ED-satsningar följs 
inte upp. 

• Erfarenheter från ED-projekt presenteras inte kontinuerligt för kommunstyrelsen. 

• Det saknas strategi och planering förEU-arbetet inför programperioden 2014 - 2020. 

Revisorerna önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast den 11 december. 

FÖR SALA KOMMUNS REVISORER 

c::~?i/c c;·'· 
··sven-Erik Carlsson 

Ordförande 
FredrikAlm 
sekreterare 
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Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

Sammanfattande revisionell 
bedömning 
Sala kommuns revisorer har i sin analys av risk och väsentlighet valt att granska 
kommunstyrelsens styrning och kontroll över BU-finansierade projekt. Revisions
frågan är formulerad enligt följande: Är kommunstyrelsens styrning och kontroll 
över E U-finansierade projekt ändamålsenlig och tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens styrning och 
kontroll över BU-finansierade projekt inte är ändamålsenlig och tillräcklig. Det 
krävs åtgärder för att arbetet ska fungera tillräckligt väl. 

Underlaget för den sammanfattande bedömningen är följande brister som observe
rats vid analys av revisionskriterierna: 

• Det finns inget politiskt beslut om strategi för deltagande i E U-projekt, var
ken inför perioden 2007- 2013 eller inför perioden 2014 - 2020. 

• Uppgifter om E U-finansierade projekt som Sala kommun deltar i samlas 
inte in centralt i kommunen. Detta innebär att det på en central nivå saknas 
information om vilka förvaltningar j enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EU-bidrag som Sala kommun erhåller samt hur mycket resurser som 
Sala kommun satsat i form av medfinansiering av projekt. 

• Sala kommun saknar samordnare med ett centralt ansvar för EU-frågor/EU
projekt. 

• Sala kommuns hemsida saknar information om den nya programperioden 
2014- 2020 samt innehåller uppgifter om E U-samordnare som inte är ak
tuella. 

• Nyttan och effekterna av gjorda E U-satsningar följs inte upp centralt. 

• Sala kommun har inte på en kommunövergripande nivå dragit lärdomar av 
genomförda projekt under perioden 2007 - 2013. 

• Erfarenheter från EU -projekt presenteras inte kontinuerligt för kommunsty
relsen. 

• Det saknas strategi och konkret planering förEU-arbetet inför program
perioden 2014 - 2020. 

En del av bristerna har även påtalats vid den tidigare revisionena granskningen av 
Sala kommuns BU-arbete år 2005 samt vid den uppföljning av granskningen som 
genomfördes år 2007. 

Vi ser det dock som positivt att fårslag finns till mål får Sala kornmun som ligger i 
linje med de fem övergripande huvudmålen i EU 2020-strategin samt att förslag 

September 2014 
Sala kommun 
PwC 

1 av 15 



Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

finns till att integrera Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning med de 
tre övergripande prioriteringarna enligt EU 2020-strategin. 

Sammanfattande rekommendationer: 

• Utforma en strategi och plan för deltagande i EU-projekt mot bakgrund av 
Sala kommuns viktigaste utmaningar. 

• Uppdatera hemsidan med aktuell information om den nya programperioden 
2014- 2020 samt ytterligare aktuella finansieringsmöjligheter inom EU 
som finns för företag och organisationer. Hemsidan bör även uppdateras 
med relevanta kontaktuppgifter. 

• Kommunledningen bör utreda förutsättningarna för att avsätta befintliga 
personella resurser för en central samordning av E U-arbetet i Sala kommun 
alternativt nyanställa personal för detta ändamål. 

• Utveckla en central samordning av EU -arbetet i Sala kommun. 

• Utveckla ett centralt stöd till personal inom Sala kommun för att öka känne
domen om möjligheterna till E U-finansiering och inspirera till nya utveck
lingsprojekt. 

September 2014 
Sala kommun 
PwC 
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Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

1. Inledning 

1.1. 
Genom bl.a. EU:s strukturfonder driver och deltar landets kommuner i ett mycket 
stort antal utvecklingsprojekt med olika syfte, inriktning och finansiering. Genom 
medfinansiering i form av tid, energi och resurser är kommunernas insatser bety
dande, även om projekten också innebär extern finansiering. Detta ställer krav på 
styrning av och kontroll på projektverksamheten och att kommunen säkrar att dess 
insatser i projekten leder till önskvärda effekter. 

År 2013 avslutades programperioden för EU:s regionalpolitik och strukturstöd som 
löpt mellan 2007-2013. Den nya programperioden pågår 2014-2020. Kännetecken 
for den nyss avslutade programperioden, ur kommunernas perspektiv, är bl.a. bris
tande överblick och avsaknad av förankrade och implementerade strategier för pro
jekt. 

Revisorerna har i sin analys av risk och väsentJiget valt att granska kommun
styrelsens styrning och kontroll över EU-projekt. 

Revisionsfråga: Är kommunstyrelsens styrning och kontroll över E U :finansierade 
projekt ändamålsenlig och tillräcklig? 

Revisionskriterier: 

• Strategi för deltagande i EU-projekt finns beslutad. 

• Omfattning av E U-finansierade projekt kommunen deltar i. 

• Omfattning av kommunens medfinansiering av projekten. 

• Organisering av arbetet med EU-projekt. 

• Uppföljning och kännedom om nyttan och effekterna av gjorda E U

satsningar. 

• Lärdomar från E U-arbetet under perioden 2007-2013 har dragits. 

• Planering och strategier inför den kommande programperioden 2014-2020 

finns. 

1 
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende nämndernas 
engagemang i E U-finansierade projekt under perioden 2007-2013. 

• Kartläggning av E U-finansierade projekt under 2007-2013. 

• Intervjuer med kommunchef, kommunstyrelsens ordförande, oppositions
råd samt chef for Företagarcentrum i Sala. 

September 2014 
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Styrning och kontroll över kornmunens E U-projekt 

• Genomgång av relevanta styrande dokument, uppföljningar och statistik 
från kommunen. 

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska rapportens innehåll innan den 
fårdigställdes. 

1 

På uppdrag av revisorerna i Sala kommun genomfordes 2005 en granskning av 
kommunens EU-arbete. Granskningen visade att Sala kommun varit relativt fram
gångsrik när det gäller Växtkraft Mål3-stöd och stöd via Mål 2. Kommunen hade 
erhållit dubbelt så hög ersättning från båda programmen jämfört med genomsnittet 
i länet. För att bibehålla kommunens framgångsrika arbete föreslogs följande åtgär
der till kommunledningen att ta ställning till: 

a) Kommunledningen bör forbättra samordningen så att inte någon forvallning 
går miste om stödmedel i onödan. Särskilt vård och omsorg har en klar po
tential att öka omfattningen av externa medel. 

b) En inventering bör genomföras av kommunens viktigaste utmaningar. 
Denna analys bör sedan kopplas till konkreta stöd som kommunen kan söka 
för att genomföra riktade projekt. Projekten måste förankras i förvaltnin
garna så att de är motiverade att medverka. 

c) En påtaglig brist är att kommunen saknar en hemsida för information om 
extern finansiering som statsbidrag och ED-finansiering. Exempel på pro
jekt och info om kontaktpersoner bör framgå. 

d) En central och återkommande uppföljning av hur mycket ED-finansiering 
förvaltningarna får bör ske. 

e) En viktig framgångsfaktor för att lyckas få extern finansiering är att ha kom
petenta och engagerade medarbetare som kan formulera ansökningar. 
Kommunledningen bör därför utreda förutsättningarna att avsätta perso
nella resurser för att skriva ansökningar och sköta redovisning. Tanken är 
att avlasta rektorer, områdeschefer och andra ansvariga chefer. 

f) Sala kommun bör överväga att etablera ett samarbete med någon europeisk 
region med liknande förutsättningar som Sala när det gäller sysselsättning, 
integration, tillväxt och landsbygdsutveckling. Ett sådant samarbete kan 
leda till nya ideer och strategier som Sala kommun kan dra nytta av. 

En uppföljning av 2005 års granskning genomfördes 2007 med inriktning på att 
undersöka hur den tidigare rapporten mottagits av kommunledningen och i vad 
mån de föreslagna åtgärderna blivit vidtagna. Uppföljningen visade att förslagen i 
granskningsrapporten mottagits väl men att det fanns en diskrepans mellan det 
positiva mottagandet och det faktiska genomförandet av åtgärdsförslagen. Det vi
sade sig att inget av förslagen hade genomförts. Förslagen till åtgärder bedömdes 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

vara relevanta även vid uppfoljningen 2007 och därmed föreslogs att de tidigare 
föreslagna åtgärderna skulle genomföras. 
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Styrning och kontroll över kornmunens E U-projekt 

2. Faktabakgrund 

om. 
EU:s gemensamma politik för regional utveckling kallas sammanhållningspolitiken 
och har till syfte att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan männi
skor. De gemensamma och nationella åtgärderna ska komplettera varandra för att 
stärka EU:s konkurrenskraft gentemot resten av världen. Det främsta instrumentet 
för att uppnå detta är strukturfonderna. Sverige omfattas av två strukturfonder: 

• Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) vars syfte är att minska den 
regionala obalansen inom EU. ERUF finansierar insatser inom infrastruk
tur, sysselsättning samt lokal- och regional utveckling. 

• Europeiska socialfonden (ESF) som är inriktad på att motverka och för
hindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet och att främja in
tegration på arbetsmarknaden. 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen 
och ESF-rådet är förvaltande myndighet för Europeiska Socialfonden. Tillväxtverket 
har även en roll som "First leve! contra!" när det gäller europeiska territoriella sam
arbetsprojekt. 

År 2013 avslutades programperioden för EU:s regionalpolitik och strukturstöd som 
löpt mellan 2007-2013. Den nya programperioden pågår 2014-2020. Det kommer 
troligen vara möjligt att ansöka om stöd via strukturfondsprogrammen i slutet av 
2014. 

Det ges också stöd till regional utveckling genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, via det s.k. landsbygdsprogrammet. Syftet är att stödja eko
nomisk diversifiering på landsbygden. 

Regeringen har beslutat om ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2014- 2020. 

E U-kommissionen ska nu granska och godkänna detta. Inga beslut om stöd eller 
utbetalningar kan tas innan E U-kommissionen godkänt programmet. Det betyder 
att det svenska landsbygdsprogrammet kan börja gälla först någon gång under vå
ren 2015. Vissa delar av landsbygdsprogrammet startar dock innan kommissionen 
godkänt programmet. 

Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap i Sverige. De har verkat för både 
Socialfonden och Regionalfonden under perioden 2007- 2013. En motsvarande 
organisation kommer att finnas även för programperioden 2014- 2020. Sala kom
mun tillhör region Östra Mellansverige där Uppsala, Södermanlands, Östergöt
lands, Örebro och Västmanlands län ingår. 

1 Fakta till detta avsnitt har hämtats via följande hemsidor: www sk!. se, 
www.tillvaxtverket.se, www.esf.se, www.jordbruksverketse. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

Det finns inte någon kommunvis statistik att tillgå centralt via de förvaltande myn
digheterna för respektive ED-program, där det går att utläsa hur mycket E U-medel 
t. ex. Sala kommun erhållit. 

Följande statistik från ESF-rådet respektive Tillväxtverket avser hela program
perioden 2007- 2013. 

Il programperioden tom. 2014-04-30 
Avslag 
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Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

Totalt disponibelt ESF-stöd för region Östra Mellansverige uppgick för perioden till 
1 859 700 674 SEK inklusive marknadsföring. 

Av totalt 153 beviljade regionalfondsprojekt i Östra Mellansverige var det 13 projekt 
där endast Västmanlands län ingick och 77 projekt där Västmanlands län har ingått 
tillsammans med flera län i Östra MellansYerige. 
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Styming och kontroll över kommunens EU-projekt 

3· Resultat av vår granskning 

Granskat kontrollmåljkriterium: 
Strategi för deltagande i ED-projekt finns beslutad. 

Det finns inget politiskt beslut om strategi for deltagande i EU-projekt, varken inför 
perioden 2007- 2013 eller inför perioden 2014 - 2020. 

Det finns dock ett dokument från kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordfö
rande, daterat 2014-02-06, med titeln "Gemensamma planeringsfotutsättningar 
2015-2017 och ED 2020-strategin" som kommenteras nedan under avsnitt 3.7. Med 
begreppet "ED 2020-strategin" åsyftas ED :s 2020-strategi, det är alltså inte fråga 
om Sala kommuns ED 2020-strategi . 

. l 

Vi anser att det är en brist att det saknas politiska beslut om strategi för deltagande i 
ED-projekt. En strategi för deltagande i ED-projekt skulle kunna tillföra en mer 
konkret plan för hur ED-medel från olika fonder/program kan ge stöd till utveckl
ingsprojekt inom Sala kommuns fokuseringsområden. 

Det är dock enligt vår uppfattning positivt att det finns förslag på att i tillämpliga 
delar infoga Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning i ED 2020- strate
gins övergripande prioriteringar och fem huvudmål. 

av 

Granskat kontrollmåljkriterium: 
Omfattning av ED-finansierade projekt kommunen deltar i. 

Det finns inget samlat dokument där det framgår vilka ED-finansierade projekt som 
Sala kommun varit engagerade i under perioden 2007- 2013. 

Inför intenjun med kommunchefen i denna granskning, gjordes på uppdrag av 
kommunchefen via ekonomienheten en preliminär sammanställning över erhållna 
ED-bidrag åren 2007- 2013 i Sala kommun (se bilaga 1). Enligt uppgift är denna 
sammanställning troligtvis inte komplett och det är osäkert om de i tabellen an
givna nivåerna for projektens ED-stöd stämmer, vilket framkom efter kontakter 
med personal som gjort sammanställningen. För att få en säker helhetsbild av vilka 
ED-finansierade projekt som drivits i kommunen skulle det krävas en mer omfat
tande genomgång av projektdokument från respektive nämnd/verksamhet. Enligt 
de angivna beloppen uppgår de totala ED-stöden under perioden till to 810 tkr. Det 
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Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

framgår inte vilka E U-fonder eller program som finansieringen härrör ifrån och inte 
hur stora resurser som Sala kommun har medfinansierat projekten med. Av pro
jektnamnen att döma tycks flertalet projekt vara skolprojekt eller Lea-
der j lands bygdsprojekt. 

Dokumentation från respektive projekt samlas inte in centralt. Det förekommer inte 
någon kontinuerlig rapportering kring EU-projekt till kommunstyrelsen varken av 
planerade projekt, delrapportering av pågående projekt eller resultat av genomförda 
projekt. 

Vi anser att det är en brist att uppgifter om E U-finansierade projekt som Sala kom
mun deltar i inte samlas in centralt i kommunen. Detta innebär att det på en central 
nivå saknas information om vilka fcirvaltningar j enheter som bedriver projekt, hur 
mycket EU-bidrag som Sala kommun erhåller, omfattningen av Sala kommuns 
medfinansiering av projekt samt från vilka fonder/program som medel erhållits. 

Rekommendation: 

• Vi föreslår att uppgifter angående de olika förvaltningarnas/enheternas en
gagemang i EU-projekt samlas in och sammanställs centralt samt att en 
rapportering av projekt (åtminstone större) sker kontinuerligt till kommun
styrelsen. Nyttan av en sådan sammanställning och rapportering är exem
pelvis en överblick över det samlade engagemanget och inblick i de olika 
verksamheternas deltagande i projekt samt att totala ED-bidrag respektive 
Sala kommuns medfinansiering synliggörs. Det kan också vara en grund för 
att dra lärdomar av genomförda projekt samt en inspirationskälla för avdel
ningar/enheter inom kommunen som hittills inte engagerat sig i ED-projekt. 

Granskat kontrollmåljkriteriwn: 
Omfattning av kommunens medfinansiering av projekten. 

Det finns ingen kommunövergripande sammanställning över i vilken utsträckning 
Sala kommun medfinansierat olika ED-projekt. För att få fram detta krävs en ge
nomgång av ansökningar och rekvisitioner av ED-stöd till olika projekt, uppgifter 
som ska finnas inom respektive förvaltning. 

Orsaken till att detta saknas är enligt en av dem som intervjuats att kommunen på 
senare år inte haft någon ED-samordnare med ett centralt ansvar för ED-frågor. 

Vi anser att det är en brist att det inte finns någon sammanställning centralt över 
hur stora resurser som Sala kommun satsat på medfinansiering av olika ED-projekt. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

Granskat kontrollmål/kriterium: 
Organisering av arbetet med ED-projekt. 

Det finns i dagsläget ingen EV-samordnare i Sala kommun. Sala kommun hade un
der några år, fram tiii20l0/2011 en EV-samordnare som hade en delad tjänst som 
EV- och hållbarhetssamordnare. Företagarcentrums chef har nu ett ansvar för EV
frågor för näringslivet. Företagarcentrum i Sala har främst engagerat sig i olika pro
jekt inom Leaderjlandsbygdsprogrammet under perioden 2007-2013. 

Ansvarig förvaltning håller i respektive projekt och tillsätter projektledare. 

Information via Sala kommuns hemsida 
Sala kommuns hemsida innehåller allmän information om EV-bidrag och syftet 
med projekt inom EV-program men inga specifika uppgifter om de program som 
funnits under perioden 2007- 2014 eller den kommande perioden 2014- 2020. 
Sidorna om EV-bidrag är uppdaterade den 25 augusti 2014. Den externa länken 
som finns på sidan om EV-bidrag leder till Sveriges Riksdags EV-upplysning. Det 
finns två länkar till dokument; 

• "Nya pengar, bättre regler- översikt över de nya finansiella reglerna och 
stödmöjligheterna 2007- 2013", information från Europeiska kommission
en, 2008 års upplaga. 

• "Din guide till E U-stöd", information från EV-upplysningen, Sveriges riks
dag, 2007. 

Den interna länken till kontaktinformation leder till enheten för planering och ut
veckling med dels kontaktuppgifter till Sala kommuns kontaktcenter och till perso
ner som handlägger planfrågor, kommunala mark- och tomtfrågor samt samhälls
betalda resor. På sidor som handlar om svenska respektive internationella projekt 
anges "Kontakta kommunens EU-samordnare" men det finns ingen kontaktinform
ation till kornmunens EU-sarnordnare eller hänvisning till annan person som kan 
vara behjälplig när det gäller E U-frågor. 

Det är enligt vår bedömning en brist att det inom Sala kornmun saknas sarnordnare 
med ett centralt ansvar för EV-frågor/EV-projek-t. Projektfinansiering via EU
programmen skulle kunna ge välbehövliga tillskott till utvecklingsprojekt som ligger 
i linje med behoven inom Sala kommun. Engagemang i EV-projekt ställer krav på 
kunskap och framförhållning. Krav som kan vara svåra att klara inom respek-tive 
förvaltning/ enhet. Ett centralt stöd till dem som planerar eller driver utvecklings
projekt skulle kunna fungera både som inspirationskälla och kompetensförstärk
ning. 

September 2014 
Sala kommun 
PwC 

11av15 



Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

Ytterligare brister är enligt vår uppfattning att hemsidan inte ger mer specifik in
formation om finansieringsmöjligheterna via EU-stöd, att det saknas information 
om den nya programperioden 2014- 2020 samt att uppgifter angående ED
samordnare inte är aktuella. 

Rekommendation: 

• Kommunledningen bör utreda förutsättningarna för att avsätta befintliga 
personella resurser för en central samordning av och stöd for EU-arbetet al
ternativt nyanställa personal för detta ändamål. 

• Uppdatera hemsidan med aktuell information om den nya programperioden 
2014- 2020 samt ytterligare aktuella finansieringsmöjligheter. Uppdatera 
även med relevanta kontaktuppgifter. 

Granskat kontrol.lmål/kriteriwm 
Uppföljning och kännedom om nyttan och effekterna av gjorda E U
satsningar. 

Det finns ingen centralt sammanställd uppföljning av nyttan och effekterna av ge
nomförda projekt. Varje enskilt projekt har med all sannolikhet följts upp och ut
värderats minst i enlighet med kraven från respektive finansiär men resultaten av 
utvärderingarna har inte sammanställts centralt. 

Det sker heller ingen systematisk uppföljning och redovisningavEU-projekt till 
kommunstyrelsen. 

Vi anser att det är en brist att nyttan och effekterna av gjorda E U-satsningar inte 
följs upp centralt. Det är även en brist att erfarenheter från E U-projekt inte present
eras för kommunstyrelsen. 

Rekommendation: 

• Följ upp nytta och effekter centralt och sprid erfarenheter av arbete med 
E U-projekt internt. Samarbeta gärna med andra kommuner/organisationer 
när det gäller erfarenhetsutbyte. 

• Presentera nytta och effekter av genomförda EU-projekt kontinuerligt för 
kommunstyrelsen. 

Granskat kontroUmål/kriterium: 
Lärdornar från E U-arbetet under perioden 2007-2013 har dragits. 
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Styrning och kontroll över kommunens E U-projekt 

Det finns ingen kommunövergripande sammanställning av lärdomar från ED
arbetet under perioden 2007-2013. 

Vi anser att det är en brist att lärdomar från genomförda projekt under perioden 
2007 2013 inte följts upp på en kommunövergripande nivå. Det är även en brist 
att lärdomar från ED-projekt inte mer än sporadiskt presenteras för kommunstyrel
sen. 

Rekommendationer: 

• Samla kontinuerligt in erfarenheter (+j-l från forvaltningarna från delta
gande i projekt. 

• Lärdomar från EU -projekt bör delges kommunstyrelsen kontinuerligt. 

Granskat kontrollmåljkriterium: 
Planering och strategier inför den kommande programperioden 2014-2020 
finns. 

Det finns inte några konkreta planer eller någon strategi för deltagande i ED-projekt 
infor programperioden 2014 - 2020. Det finns dock ett dokument från kommun
st:yTelsen/kommunstyrelsens ordförande, daterat 2014-02-06, med titeln "Gemen
samma planeringsförutsättningar 2015-2017 och ED 2020-strategin". Där har för
slag till mål för Sala kommun tagits fram mot bakgrund av de fem övergripande 
huvudmålen i EU 2020-strategin samt de svenska nationella målen. I dokumentet 
ges också förslag till hur Sala kommuns modell för resultat- och målstyrning skulle 
kunna integreras med de tre övergripande prioriteringarna enligt EU 2020-
strategin. Vidare framgår Sala kommuns fokuseringsområden av dokumentet, 
dessa är; 

• Höja kompetensen och satsa på livslångt lärande. 

• Stärka fåretagsklimat och verka för nyföretagande, fler etableringar och ent
reprenöriellt tänkande. 

• Ökad bredbandstillgänglighet - en digital agenda för Sala. 

• Ett energi- och resurseffektivt Sala. 

• Samverkan på alla plan med det civila samhället för aktiv inkludering, ökad 
delaktighet och minskat långvarigt utanförskap. 
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Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt 

c·.J. 

Vi anser att det är en brist att det inte finns någon strategi eller planering för EU
arbetet inför programperioden 2014 - 2020. Vi ser det dock som positivt att förslag 
finns till mål för Sala kommun som ligger i linje med de fem övergripande huvud
målen i EU 2020-strategin samt att förslag finns till att integrera Sala kommuns 
modell för resultat- och målstyrning med de tre övergripande prioriteringarna en
ligt EU 2020-strategin. 

Rekommendation: 

• Vi föreslår att en strategi och plan utformas för deltagande i E U-projekt mot 
bakgrund av Sala kommuns viktigaste utmaningar och EU 2020-strategin. 
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