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PwC har på av oss förtroendevalda revisorer genomfört en kartJäggning
av rutiner för av statsbidrag för flyktingmottagande

Utiftån genomförd kartläggning bedöms ingen ybterligare granskning som nöd-
vändig. Det kunde dockvara skäl att rutinerna för återsökning dokumenteras.
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Uppdrag
Genomföra en kartläggning/förstudie avseende kommunens rutiner för återsökning av
flyktingbidrag. I sfte att ta ställning titl om ytterligare granskning är nödvändig.

Några relevanta frågor gällande rutiner för återsökning av dessa statsbidrag:

. Vilka delar av den kommunala organisationen har verksamhet som berör de olika målgrupperna
(exempelvis ensamkommande barn, kommunplacerade med UT) ?

. Utifrån målgrupperna för nämnderna/förvaltningar, vilka ersättningar borde beröra
nämnde n I föw altningen ?

. Finns det någon dokumenterad ansvarsfördelning för I kommunen, med
tillhörande fördelning av de generella statliga ersättningarna?

. Får nämndenlföwaltningen del av några generella ersättningar, eller bara de som de återsöker?

. Vad återsöks och hur går det till? Antal personer som arbetar med återsökning, systemstöd, rutiner?
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. Två centrala förordningar:

Þ Förordningen om statlig ersättning för asylsökande mfl (AsylErsF) - gäller för mottagande av
asylsökande (inkl. barn)

Þ Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) - gäller de som har fått
uppehållstillstånd och kommunplacerats (inkl. ensamkommande barn)

. Kommunen kan erhålla olika statliga ersättningar för flyktingmottagandet, på såväl:

Þ En övergripande nivå (generella ersättningar som tillfaller kommunen) exempelvis grundersättning
och generalschablon. Utgår från folkbokföringen och tillfaller kommunen per automatik.

Þ En verksamhetsspecifik nivå (för vissa verksamheter) exempelvis schablon för skolgång och
utredningar inom socialtjänsten. Ej automatisk utbetalning utan kommunen måste inkomma med
ansökan.
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[Jr Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse:

"Tillströmningen av nyanlända elever ökade kraftigt under höstterminen och prognosen visar att ökningen kommer att
fortsätta under vårterminen zo16. Optimus startade en mottagningsenhet som tar emot nyanlända i alla åldrar."

Ur Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse:

"Tillströmningen av nyanlända elever ökade under höstterminen både till grund- och grrnnasieskolan. Prognoserna
visar att ökningen kommer att fortsätta. Särskilt språkintroduktionsprogrammet på g¡rrnnasiet behövde anställa fler
lärare, men upplevde svårigheter med att rekrytera personal."

Ur socialnämndens verksamhetsberättelse :

"Antalet anvisade barn fyrdubblades under 2oLS. Under hösten anvisades upp till ro ungdomar per vecka och bristen
på gruppboenden eller familjehem var omfattande i Vallentuna. Rättssäkerheten för de unga som togs emot kunde inte
helt garanteras och situationen ledde till att förvaltningen gjorde tre Lex Sarah-anmälningar till IVO om den egna
hanteringen. Vid årets slut ansvarade kommunen för cirka 124 ensamkommande barn och kommunen har skrivit avtal
med Migrationsverket om att under zot6 upprätthällar44 asylplatser."
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Ur Redovisningsprinciper:

"Ãr zot4var statsbidragen från Migrationsverket för lågt redovisade med 5,6 mnkr. Förändringen i
ingående balans har bokförts mot eget kapital och jämförelsetal en 2oL4 är justerade".

"Kommunen erhöll år zor5 ett tillfálligt statsbidrag på 3,5 mnkr på grund av flyktingsituationen. Bidraget
kommer att intäktsföras zot6 då kommunen får ökade kostnader i början av år 2oL6."
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Kotntnunledníngskontoret

Det finns en fördelningsnyckel upprättad för schablonersättningen (även kallad generalschablonen)
som beskriver hur denna ska fördelas mellan Soc, KLK/AMA, BuF och öN.

För åren 2oL1-2or6 finns det är'en en sammanställning som månad för månad visar hur pengarna har
fördelats och konterats när de inkommit till kommunen.

Från och med zot6 har två förändringar skett - generalschablonen har höjts till 12S ooo kr för
personer under zo är samt zo-64 år och 78 zoo kr för personer från 65 år och uppåt, och ansvaret för
nyanlända med uppehållstillstånd har fl¡tats från Socialförvaltningens r,'uxenenhet till
Arbetsmarknadsenheten vid Kommunledningskontoret.

Detta innebär att generalschablonen för barn och vuxna mottagna fr o m zot6 kommer att fördelas
mellan KLK/AMA och BuF istället för mellan Soc och BUF. Schablonen för äldre kommer dock
fortsätta fördelas mellan Soc och KLK/AMA.

Det ansvar som AMA har övertagit från socialförvaltningens vuxenenhet kan sammanfattas som
kommunens övergripande ansvar för nyanlända med UT - som ansökningar om ersättningar,
ekonomiskt bistånd och hemtjänst samt frågor om boende och administration.
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Socíc,lfrruo,ltníngen

Socialnämnden/förvaltningen ansvarar idag för verksamhet som rör ensamkommande barn och
handläggning av ekonomiskt bistånd i de fall som individer saknar rätt till fulI etableringsersättning.

För år zot6 har Vallentuna kommun en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla
platser för r3o ensamkommande barn, varav 11o av platserna alltid ska finnas tillgängliga för
asylsökande barn. Grundersättningen för ensamkommande barn tillfaller socialförvaltningen och
konteras under verksamhet ensamkommande barn.

Socialförvaltningens controller ansöker fina gånger om året om ersättning från Migrationsverket, och
söker då tör avtalsplatserna (den rörliga delen av ersättningen) faktiska kostnader för placering utöver
överenskommelsen, utredningskostnader och resekostnader.

Som underlag för undersökningen har Socialförvaltningen upprättat en egen planeringslista i Excel,
där myndighetsavdelningen fuller i de ensamkommande barnens dossiernummer. Detta är det enda
underlag som förvaltningen utgår från vid återsökningen, sedan ska ansökan kompletteras med
underlag som styrker nedlagda kostnader för exempelvis placering.
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. Generalschablonen för zor5 och tidigare tillfaller fortfarande socialnämnden enligt den
fördelningsnyckel som finns, men fr o m 2oL7 förväntas ingen ersättning för mottagandet av nyanlända
med UT tillfalla socialnämnden.

. Det har enligt uppgift inte varit aktuellt att söka ersättning för kostnader som rör hemtjänst, insatser
enligt LSS och bostadsanpassning ($$ zz-25 NyErsF) eller kostnader som rör ekonomiskt bistånd ($$

r8-zr NyErsF) under 2oLS och hittills under zot6.
. Engångsschablonen om 30 ooo kr som betalas ut när asylsökande barn tår uppehållstillstånd (tör att

täcka kostnader för god man och insatser inom socialtjänsten till dess särskilt förordnad
vårdnadshavare utsetts) har inkommit oregelbundet till socialnämnden. Enligt fördelningsnyckeln ska
denna schablon fördelas mellan Soc och ÖN. Processen för att följa dessa intäkter har enligt uppgift
gjorts om med hjälp av KLK.

. Information om de bidrag som utbetalats finns i ekonomisystemet, och avstämning av vad som har
ansökts gentemot det som har erhållits sker enligt uppgift ett par gånger per år.

. Två personer är delaktiga i arbetet med att ansöka om statsbidrag för ensamkommande barn.
Organisationen for nyanlända är ännu inte helt klarlagd till följd av organisationsförändringar och

,*. underbemanning inom myndighetsavdelningen.
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Öuerfr rrnyrtdoirrtifunnden

En kommun kan få ersättning för de kostnader som uppstår i och med överförm5mdarens beslut om
arvod.e och ersättning för utgifter som god man har haft för ensamkommande asylsökande barn och
ungdomar.

Det som kan återsökas avseende god man är arvode till god man, sociala avgifter om de finns med i
arvodesbeslutet och tolkkostnader. Det som INTE ersätts är exempelvis kostnader för utbildning av
gode män, inköp av kläder, skor, läkarbesök, telefonkort, apoteksvaror m.m.

Om ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd upphör möjligheten att återsöka kostnader för god
man en månad efter beslutet om uppehållstillstånd. Istället för god man ska en särskilt förordnad
vårdnadshavare förordnas. För socialtjänstens insats fram till dess att vårdnadshavare förordnats och
kostnader för god man efter beviljandet av uppehållstillstånd utbetalas en engångsschablon om go ooo
kr per barn.

Engångsschablonen om Bo ooo kr fördelas i Vallentuna kommun mellan Socialförvaltningen och
överförm¡mdarnämnden.
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Barn- och utbildningsförvaltningen ansöker om ersättning från Migrationsverket för as¡'lsökande barn
och ungdomar i grundskola och gymnasieskola fyra gånger per år.

Barnens dossienummer registreras i elevsystemet Extens av en administratör på Optimus respektive
gyrnnasiet, och det är från elewegistret i Extens som handläggaren som hanterar återsökningen kan se

vilka elever som förvaltningen kan ansöka för.

Barn- och utbildningsförvaltningen får även del av generalschablonen för nyanlända barn och vuxna
med UT, för att bidra till kostnadstäckning för skolkostnader och kostnader för SFI.

Sedan r januari zot6 finns det en mottagningsenhet i kommunen (Optimus) som ansvarar för
pedagogisk kartläggning av nyanlända elever i grundskoleåldern samt förberedelseklasser, modersmål
och studiehandledning.
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Sc;tntnunfø:ttníng

. Ansvaret for mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd och asylsökande
ensamkommande barn delas av KLK/AMA, Socialförvaltningetr, överförm5mdarnämnden
samt Barn- och utbildningsförvaltningen med tillhörande nämnder.

. Det finns en dokumenterad fördelning för fördelningen av generalschablonen mellan
berörda nämnder/förvaltningar. Fördelningen har uppdaterats för att motsvara
förändringar i organisation och ansvarsfördelning.

. Respektive nämnd /föwaltning ansvarar själv för återsökningen av specifika kostnader som
rör exempelvis skola, utredningar och placeringar. För detta finns rutiner som inte är
d,okumenterad"e men som kan beskrivas.

Iltifrån genomförd kartläggning bedöms ingen ytterligare granskning som nödvändig. Det
kunde dock vara skäl att rutinerna för återsökning dokumenteras.
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