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Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi granskat hantering och
ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet i Övertorneå kommun. I granskningen har vi
biträtts av sakkunniga från PwC.
Följande revisionsfråga har formulerats för uppdraget: Säkerställer ansvariga nämnder att
kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till?
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att ansvariga nämnder i huvudsak
säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar kommunen har rätt till.
-

Alla berörda förvaltningar återsöker de medel man har rätt till. Inom Barn- och
utbildningsförvaltningen och enheten för integration och arbetsmarknad bevakar man även
externa bidrag från både Skolverket och Länsstyrelsen kontinuerligt.

-

Vi bedömer att det finns ett helhetsgrepp, dock saknas fullt ändamålsenliga dokumenterade
rutiner inom kommunen för ansökning av statlig ersättning för återsökningsbara kostnader
kopplat till flyktingmottagandet. Däremot finns det en politisk fastställd fördelning av
statsbidragen för flyktingmottagandet vilket är bra.

-

Det är positivt att tjänsteman inom kommunstyrelsen har ett uttalat ansvar för, samt
kunskap om, återsökningar och att det finns en tydlig samordnande funktion.

-

Det finns en samlad bild för hela kommunen och det finns tjänstemän som har det samlade
ansvaret. Vår bedömning är att kommunen har mycket att vinna i och med det samlade
ansvar som finns och en samlad kompetens inom kommunen. Detta gör att kommunen
bättre kan möta den ökade tillströmningen av asylsökande.

-

Vi rekommenderar kommunen att vidareutveckla och framförallt dokumentera sina rutiner
inom området. Detta för att minska sårbarheten vid byte av personal exempelvis.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.
För revisorerna i Övertorneå kommun

Karl-Erik Taavo, ordf

Kent Alanentalo, v ordf

Bilaga: Revisionsrapport ”Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet”, Januari 2015, PwC.
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