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Arbetsmarknads- och socialnämnden
Datum

2021-03-023

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2020-160616061

Revisorskollegiet

Remiss Granskning av statsbidrag från Migrationsverket
SR-2020-66
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över rapporten
Granskning av statsbidrag från Migrationsverket.
Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av de
bedömningar och rekommendationer som framgår av rapporten. Det ska även framgå när
åtgärderna senast ska vara genomförda.
I det första yttrandet ska arbetsmarknads- och socialnämnden ge ett sammanfattande
yttrande utifrån granskningens slutsats och de bedömningar som redovisas i granskningen.
I ett uppföljande yttrande ska arbetsmarknads- och socialnämnden redovisa vilka åtgärder
nämnden har vidtagit under 2021 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Revisionen konstaterar att arbetsmarknads- och socialnämnden har fungerande rutiner för
ansökan gällande de inom nämndens ansvarsområde viktigaste statsbidragen men att det
samtidigt finns brister i rutinerna inom någon eller några av de övriga bidragen som
nämnden har att hantera och att detta medför risker att bidrag uteblir.
Vidare konstaterar revisionen att det finns brister i arbetsmarknads- och socialnämndens
redovisning av intäkten gällande några av nämndens statsbidrag. Nämnden saknar i dagsläget
heltäckande dokumenterade rutiner och riktlinjer som täcker in hela processen och som på
det sättet säkerställer en ändamålsenlig hantering.
Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer med att rutinerna för hantering av
statsbidrag från Migrationsverket behöver förbättras. I detta första yttrande beskriver
nämnden vilka åtgärder som ska genomföras.
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Yttrande

Revisionen har i rapporten lämnat nedanstående rekommendationer avseende
arbetsmarknads- och socialnämnden. Nedan följer de åtgärder nämnden avser att genomföra
för att förbättra hanteringen, samt vilken förväntad effekt de får och när åtgärderna ska vara
genomförda.
Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden fortsätta att utveckla samarbete och
implementera rutiner för återsökning av kostnader för bostadsanpassningsbidraget
•

Vilka åtgärder planeras genomföras?
o Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har i
januari 2021 tagit fram en skriftlig rutin för hur återsökning av kostnader för
bostadsanpassningsbidraget ska ske. Rutinen beskriver detaljerat de olika
stegen vad gäller återsökningen.

•

Förväntad effekt?
o Användning av rutinen minimerar risk att bidrag inte söks där rätt till
återbetalning finns. Det är svårt att uppskatta i förväg vad effekten blir då
ersättningen lämnas endast om kommunens sammanlagda utlägg för
insatserna för en person uppgår till lägst 60 tkr under en tolvmånadersperiod.

•

När ska åtgärden vara genomförd?
o Redan under hösten 2020 påbörjades kontroll av ansökning av
bostadsanpassningsbidraget vad gäller kraven för åter betalning. Rutinen
säkerställer förfarandet.

Tillsammans med funktionsstödsnämnden se över rutinerna för återsökning av
kostnader för hälso- och sjukvård
•

Vilka åtgärder planeras genomföras?
o Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit initiativ till en
rutingenomgång tillsammans med funktionsstödsförvaltningen vad gäller
återsökning av kostnader för hälso- och sjukvård. Läkarintyg krävs för alla
personer.

•

Förväntad effekt?
o Den ansvariga avdelningen och de utarbetade rutinerna kommer att innebära
att återsökning vad gäller ersättning för insatser till äldre och
funktionshindrade säkerställs och att processen snabbas upp.

•

När ska åtgärden vara genomförd?
o Åtgärden ska vara genomförd senast 31 augusti 2021.
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Implementera rutinerna för identifiering av de personer vars ekonomiska bistånd går
att återsökas
•

Vilka åtgärder planeras genomföras?
o En förvaltningsövergripande rutin kommer att tas fram vad gäller nyanlända
flyktingar som på grund av nedsatt arbetsförmåga inte kan delta i
arbetsförmedlingens etableringsinsatser och vars ekonomiska bistånd går att
återsöka. Uppdraget kommer att ges till avdelningen ekonomiskt bistånd i
samråd med integrationscenter.

•

Förväntad effekt?
o Genom att upprätta en förvaltningsövergripande rutin och implementera
denna säkerställs återsökningen av ekonomiskt bistånd från Migrationsverket.

•

När ska åtgärden vara genomförd?
o Åtgärden ska vara genomförd senast 31 augusti 2021.

Utarbeta rutiner för att boka upp intäkterna från statsbidrag gällande ekonomiskt
bistånd, tomhyra, kvotflyktingar så att intäkten bokas på rätt år
•

Vilka åtgärder planeras genomföras?
o En rättvisare bedömning än tidigare av förväntade intäkter gjordes i samband
med bokslutet 2020, framför allt gällande ekonomiskt bistånd.
I bokslutet för 2021 ska göras tydlig sortering av ärendena utifrån den period
som ansökan avser för varje enskilt ärende.
På så sätt kommer en sammanställning av ansökt men ännu inte beviljad
ersättning att finnas vid årsskiftet som underlag till uppbokning. Hur stor
andel som kommer att bokas upp i form av upplupen intäkt kommer att
bedömas utifrån kalkylerade risker som kan leda till avslag av ansökan.

•

Förväntad effekt?
o Effekten blir att matchning mellan kostnader och intäkter blir bättre och
därmed blir redovisningen rättvisande och aktuell.

•

När ska åtgärden vara genomförd?
o Implementeringen påbörjades i bokslutet 2020 och kommer att genomföras
fullt ut i bokslutet 2021.
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Uppföljande yttrande till revisorskollegiet
Revisorskollegiet har även beslutat att arbetsmarknads- och socialnämnden ska inkomma
med ett uppföljande yttrande. Av yttrandet ska framgå vilka åtgärder nämnden har vidtagit
under 2021 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att skicka ett uppföljande yttrandet så att det
är revisorskollegiet tillhanda senast 2022-01-26.
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