Kommunrevisorerna informerar
Granskning av flyktingmottagande
Granskningens inriktning

Rekommendationer

KPMG har på uppdrag av Umeå kommuns revisorer
fått i uppdrag att granska kommunens flyktingmottagande. I granskningen ingår även en uppföljning
på tidigare granskning av integration som gjordes
2014. Den tidigare granskningen visade bl.a. en
brist på politiska mål, styrning och viljeinriktning
med flyktingmottagandet.

Granskningen i sin helhet visar på en positiv bild av
kommunens arbete med flyktingmottagande, granskarna identifier dock ett antal förbättringsområden
som revisionen vill lyfta:

Kommuner har rätt till ersättning från staten för
vissa av de kostnader de har för mottagandet av
flyktingar. Detta gäller i första hand för personer
som erhållit uppehållstillstånd, PUT, samt i vissa
fall även för asylsökande. En del av de statliga
ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del
behöver kommunen ansöka om.
Umeå kommun tar emot personer med uppehållstillstånd och även asylsökande. Både vuxna och familjer samt ensamkommande barn och ungdomar utan
legal vårdnadshavare.
Flera förvaltningar i den kommunala organisationen
är involverade i statsbidragshanteringen vilket innebär att många personer är engagerade i fördelning
av schablonbidrag, utbetalningar samt ansökningar
av statsbidrag i de fall kommunen ska återsöka.

•

En viss oro finns för sårbarheten då rutinerna
ibland bygger mycket på en handläggare och att
rutinerna inte är dokumenterade. Vår rekommendation är att dokumentera rutiner och arbeta för att minska sårbarheten.

•

Det finns inga planer på att ta fram en handlingsplan eller annan strategi angående flyktingmottagande och integration. Vår uppfattning är att det kan vara av godo att i någon
form dokumentera det arbete som nu pågår i
t.ex. en handlingsplan eller annan strategi.

•

Statsbidragen är komplicerade och det krävs
mycket av organisationen att ha kontroll över
dem. Därför anser vi att de specifikt bör ingå i
den interna kontrollen.

Att ha dåliga kunskaper och dåliga rutiner inom
området kan innebära mycket stora intäktsförluster
för kommunen.

Resultat
Vi kan efter granskningen konstatera att Umeå
kommun har tagit ett kraftfullt tag i den situation
som nu är med kraftiga flyktingströmmar till kommunen. Dels har frågan organisatoriskt lyfts i kommunens organisation och dels finns samordningsansvar uttalat på Verksamhetschef VIVA.
Avseende den andra delen i granskningen, statsbidragshanteringen så kan vi även här konstatera att
Umeå kommun tagit ett kraftfullt tag i statsbidragen
i och med att controller är utsedd med särskilt samordnande ansvar. Detta bedömer vi som mycket
positivt.

KPMGs rapport ”Flyktingmottagande, 2016-06-10".
För ytterligare information, kontakta:
Revisionens ordförande Johnny Sandström, tel

070-677 34 89
eller KPMG, Per Skalk, tel 073-852 19 02

ABCD

