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Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet 

 
I egenskap av förtroendevalda revisorer i har vi granskat hantering och ansökning av statsbidrag 

inom flyktingmottagandet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvariga nämnder 

säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen 

har rätt till. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar när det gäller hantering av 

statliga ersättningar inom flyktingmottagandet: 

- Att området i stort hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 

- Att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig 

Underlag för gjorda revisionella bedömningar redovisas i rapporten.  

För att utveckla området bör följande iakttagelser och rekommendationer beaktas:  

 Det finns en ingen samlad bild för hela kommunen vad gäller ersättningarna för flyktingverksamheten, 

och det finns heller inga tjänstemän som har det samlade ansvaret. Vår bedömning är att kommunen har 

mycket att vinna på ett samlat ansvar och en samlad kompetens inom området. 

 Kommunstyrelsen bör pröva hur samverkan och samordning inom området kan vidareutvecklas, till 

exempel i fråga om ansvar, kompetens och erfarenhetsutbyte. Motiv är dels att bättre kunna möta den 

ökade tillströmningen av asylsökande, dels att stärka förutsättningarna för att kommunen söker och 

erhåller de ersättningar den är berättigad till.  

 Berörda verksamheter bör vidareutveckla och framförallt dokumentera sina rutiner inom området. Detta 

för att bland annat minska sårbarheten vid personalförändringar. 

 Nämnderna bör pröva hur de kan utveckla sin interna kontroll, exempelvis genom att fastställa 

nämndinterna fördelningsprinciper liksom för att säkerställa att förvaltningarna tillämpar de rutiner som 

redan finns eller som behöver utvecklas. 

 Kommunstyrelsen bör, i samband med upprättande av årsredovisning 2015, göra en kritisk prövning när 

det gäller eventuell periodisering av erhållna statsbidrag för flyktingmottagande. 
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