Malmö stad

1 (2)

Funktionsstödsnämnden
Datum

2021-02-19

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer
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Stadsrevisionen

Granskning av hantering av statsbidrag från Migrationsverket
SR-2020-66

Funktionsstödsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden har tagit del av revisorernas bedömningar efter den genomförda
granskningen av en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. De rekommendationer som lämnas säkerställer att RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer samt periodiseringsprincipen enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) följs vid bokning av intäkter i form av statsbidrag från Migrationsverket. Enligt periodiseringsprincipen (4 kap. 4 § 1st. 4p. LKBR) ska intäkter som är
hänförliga till räkenskapsåret tas med, oavsett tidpunkten för betalningen.
Åtgärder utifrån de rekommendationer som revisorerna ger funktionsstödsnämnden följer
nedan.
Bedömningen är enligt revisionsrapporten att funktionsstödsnämnden i huvudsak säkerställer att det finns en
ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Nämnden rekommenderas att utarbeta rutiner för att boka upp intäkterna från statsbidrag inom nämndens område så att intäkten bokas på rätt år.
Funktionsstödsnämndens intäkt består av ersättning från Migrationsverket för personer med
uppehållstillstånd med beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken och i mindre omfattning insatser enligt socialtjänstlagen till personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet.
Ersättningen kräver en ansökan från kommunen utifrån kommunens faktiska kostnader. Det
organisatoriska ansvaret för ansökan om ersättning ligger hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen bistår med kostnadsunderlag.
Ansökan åtföljs ofta av begäran om komplettering, tiden från ansökningstillfället till bifall
sträcker sig över flera månader samt bifall sker delvis och i olika omgångar. Därför har ersättningen bedömts som osäker vid ansökningstillfället och bokning av intäkter har skett
först när beslut och utbetalning från Migrationsverket har erhållits.
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Granskningen konstaterar att eftersom ansökan skickas in efter att kostnaden uppstått och
bokning av intäkter görs först när beslut och utbetalning erhållits sker ingen fullständig
matchning mellan kostnader och intäkter respektive år. Bedömningen enligt revisionsrapporten är att denna hantering är bristfällig utifrån riktlinjerna från RKR.
Funktionsstödsnämnden rekommenderas att införa rutiner för att i årsbokslutet göra en rimlig uppskattning av ett belopp att boka som en upplupen intäkt för innevarande år.
Åtgärder som planeras att genomföras:
1. Det första ansökningstillfället avseende kostnader för insatser enligt LSS som uppstått under 2021 infaller strax efter halvårsskiftet. Vid sammanställning av kostnadsunderlaget planeras en 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.
2. Ersättning för kostnader som uppstår under andra halvåret 2021 utgör underlag till
ansökan om statsbidrag som lämnas in våren 2022. I samband med bokslut 2021
kommer ett förväntat belopp för ansökan tas fram i samråd med ansvarig inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, med utgångspunkt i kända ärenden som är
aktuella och gällande villkor som måste vara uppfyllda.
3. Ersättning för 2021 års kostnader som har sökts under året men ännu inte beviljats
av Migrationsverket tillsammans med ersättning som enligt uppskattning förväntas
sökas våren 2022 avseende kostnader som uppstått under 2021 utgör underlag till
uppbokning i samband med bokslut 2021. Med hänsyn till osäkerhetsfaktorer så som
ändrade eller skärpta regler och villkor för statsbidraget och som kan leda till helt eller delvist avslag av ansökan, kommer en viss procent av det belopp som beräknats
enligt ovan att bokas upp som en upplupen intäkt för innevarande år. Denna procent
tas fram i samråd med ansvarig på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
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