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Systemrevisioner

Projektrevisioner (ACR sammanställning)

KOMs revision på oss för NK16 och NK18

Utlåtande av förenklingsmetoder pp 2021-2027

Övrigt



Systemrevisioner, ESF 2021/2022 (pp. 2014-2020)

REKOMMENDATIONER

4.2 Ange i lämpligt styrdokument vid vilka situationer/typer av projekt som 

undantag kan medges från s.k. ”på platsen besök”.

4.3 Komplettera granskningsrapporten med riktade kontrollfrågor inom 

relevanta områden som framgår av detta bedömningskriterium.

4.4 Motivera i protokollet för på platsen besöken anledningen (-arna) till att 

vissa kontrollmoment inte genomgått granskning.

5.1 Bygg in spärrar i ärendehanterings- och/eller 

dokumenthanteringssystemet som gör att det inte går att komma vidare i 

handläggningsprocessen om viktiga handläggningsdokument saknas i 

systemet (-en).

4.2 Kontroll på plats: Ange i lämpligt styrdokument vid vilka 

situationer/typer av projekt som undantag kan medges från s.k. ”på 

platsen besök”.

4.3 Skriftliga rutiner och checklistor: Komplettera 

granskningsrapporten med riktade kontrollfrågor inom relevanta områden 

som framgår av detta bedömningskriterium.

4.4 Intyg: Motivera i protokollet för på platsen besöken anledningen (-

arna) till att vissa kontrollmoment inte genomgått granskning.

5.1 Fungerande system för handlingar mm: Bygg in spärrar i 

ärendehanterings- och/eller dokumenthanteringssystemet som gör att det 

inte går att komma vidare i handläggningsprocessen om viktiga 

handläggningsdokument saknas i systemet (-en).



Årlig kontroll rapport (ACR) sammanställning



KOMs granskning av RM för ESF 2019/2020 

(ACR 2021)

 Nyckelkrav 16: Lämpliga projektrevisioner

 Nyckelkrav 18: Lämpliga förfaranden för upprättande av ett tillförlitligt 

revisionsuttalande och för utarbetande av den årliga kontrollrapporten

 13 Feb 2023 erhöll vi slutlig svensk rapport (60 dagar att åtgärda).

 KOM har efter vårt sakgranskningssvar kunnat stänga 7 av 8 rekommendationer.

 Återstår - rekommendation kopplade till iakttagelse nr 6, ”Otillräcklig dokumentation 

för att undvika intressekonflikter”, där FM rekommenderas att vidta ytterligare 

åtgärder i arbetet för att motverka intressekonflikter. 

 KOM revision föranledde tillkommande finansiella fel på sammanlagt 2 727 €. Vi 

måste i nästa ACR 2024 intyga att ni på FM/AM gjort dessa korrigeringsavdrag, 

vilket också gör att felprocenten justeras aktuella året (ACR 2021).



ESF+ SCO- art 53.3 (CPR, 2021/1060)




