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§ 45 Svar på revisionsrapport om granskning av arbete
med bidragsgivning till föreningar
Ärendenummer: Ks 1403/2020
Handläggare: Anna Pettersson
Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en granskning av Örebro
kommuns arbete med bidragsgivning till föreningar. Granskningens syfte har
varit att bedöma om kommunens berörda nämnder säkerställer en tillräcklig
intern kontroll när det gäller hantering av bidrag till föreningar.
Stadsrevisionens samlade bedömning är att Örebro kommuns berörda
nämnder inte helt har säkerställt en tillräcklig intern kontroll gällande
hanteringen av föreningsbidrag. Bedömningen grundar sig bland annat på
följande iakttagelser: det finns en gränsdragningsproblematik mellan nämnder
och förvaltningar och ansvarsfördelningen är inte tydliggjord i ett
kommunövergripande styrdokument, en nämnd saknar dokumenterade
riktlinjer samt att nämnderna endast delvis säkerställt att ansökningarna
uppfyller de krav som finns i riktlinjerna
Med anledning av iakttagelserna lämnar Stadsrevisionen fem
rekommendationer till de granskade nämnderna, två av rekommendationerna
är riktade till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Granskning av arbete med bidragsgivning till föreningar”,
2020-11-23
Tjänsteskrivelse, 2021-02-04
Yttrande, 2020-02-04
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Stadsrevisionen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en kommunövergripande
utredning av kommunens arbete med bidragsgivning till föreningar.
Utredningen ska ge förslag på om det finns insatser kommunen bör göra för
att ytterligare förstärka att föreningar som får bidrag av kommunen utgår från
demokratiska värderingar.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 60 Svar på remiss från Infrastrukturdepartementet om
promemorian auktorisationssystem för elektronisk
identifiering och för digital post
Ärendenummer: Ks 1462/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Infrastrukturdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande promemorian ”Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och
digital post. I promemorian föreslås att valfrihetssystem enligt lagen (2013:311)
om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas
av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till
att omfatta även digital post. Bedömningen är att ett system för tjänster för
elektronisk identifiering med de värden som ska uppfyllas bättre svarar mot ett
auktorisationssystem snarare än ett valfrihetssystem. Bedömningen är att det
inte heller handlar om tjänstekoncessioner eller upphandling enligt svensk
upphandlingslagstiftning. Förslaget är att en ny lag stiftas; lag om
auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för
digital post.
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 17
mars 2021.
Beslutsunderlag

Promemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital
post
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01
Yttrande, 2021-03-02
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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