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Malmö stadsrevision
STK-2020-1675
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska yttra sig till revisorskollegiet över stadsrevisionens granskning av hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Yttrandet beskriver de åtgärder som styrelsen ska vidta
med anledning av de rekommendationer som framgår av granskningsrapporten.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till stadsrevisionen.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar ta
fram förslag på riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag.
3. Kommunstyrelsen anmodar arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda förutsättningarna för att fördela de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting
samt ta fram ett förslag på lämplig fördelning och återkomma till kommunstyrelsen senast 2021-11-30.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Revisorskollegiet
ekonomiavdelningen
Ärendet

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över stadsrevisionens rapport Granskning av
statsbidrag från Migrationsverket. Yttrandet beskriver de åtgärder som styrelsen ska vidta med anledning av de rekommendationer som framgår av granskningsrapporten, samt när åtgärderna senast
ska vara genomförda.
Revisorskollegiet har beslutat att styrelsen ska inkomma med två yttranden. Det första yttrandet
beskriver de åtgärder som ska genomföras, deras förväntade effekt och när de senast ska vara
genomförda. Det andra, uppföljande yttrandet ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 202201-26 och ska beskriva vilka åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit under 2021 samt en redogörelse för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Kommunstyrelsens första yttrande till revisorskollegiet
Bedömningen är enligt revisionsrapporten att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställer att det finns en ändamålsenlig hantering av statsbidrag från Migrationsverket. Styrelsen
rekommenderas att



Ta fram ett kommuncentralt styrdokument som på ett mer lättillgängligt sätt än reglementena beskriver ansvarsfördelningen, reglerar informationsöverföring och samverkan
mellan nämnderna samt beskriver rutinerna för överklagan.
Utreda förutsättningarna för att fördela de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten
Statsbidrag flykting.

Statsbidragshanteringen regleras för närvarande i de berörda nämndernas reglementen. När det
gäller ansvarsfördelningen av statsbidragen från Migrationsverket framgår det av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente att kommunfullmäktige har beslutat att ge den nämnden
uppdraget att söka alla de ersättningar som är föremål för revisionens granskning, förutom de
som finns inom skolområdet. Revisionen gör bedömningen att ett kommuncentralt styrdokument skulle bidra till att på ett mer lättillgängligt sätt än reglementena tydliggöra ansvarsfördelning av statsbidragen. Stadskontoret ställer sig bakom denna bedömning, men anser att det är
lämpligt att ett sådant styrdokument inte endast hanterar bidrag från Migrationsverket, utan
samtliga riktade statsbidrag. Dokumentet ska tydliggöra hanteringsordning av statsbidrag, särskilt
i de fall då en nämnd har ansvar för att samordna och administrera bidrag som berör flera
nämnder.
Stadskontoret ställer sig bakom revisionens bedömning att det är lämpligt att utreda förutsättningarna för att fördela de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting. Förslaget är att arbetsmarknads- och socialnämnden, i enlighet med samordningsansvaret, får i uppdrag att utreda förutsättningarna för de aktuella bidragen från Migrationsverket.
Mot bakgrund av ovan föreslås att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samråd
med berörda förvaltningar ta fram riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag senast i samband
med det uppföljande yttrandet till revisorskollegiet i slutet av januari 2022. Vidare föreslås kom-
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munstyrelsen anmoda arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda förutsättningarna för att
fördela de statsbidrag som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting samt ta fram ett förslag
på lämplig fördelning senast den 30 november 2021.
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