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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

De förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

insatser statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överför-

myndarnämnden att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyk-

tingmottagandet som man har rätt till? 

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att barn- och utbild-

ningsnämnden och överförmyndarnämnden säkerställer att kommunen får del av de stat-

liga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till och att social-

nämnden inte säkerställer detta.  

Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål: 

Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kost-

nader, samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar 

inom flyktingmottagandet.  

Vi bedömer att kontrollmålet som ej uppfyllt för socialnämnden och uppfyllt för barn- och 

utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden. 

Vi grundar vår bedömning på att det i stort finns etablerade arbetssätt för att identifiera 

ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökningar om statliga er-

sättningar inom flyktingmottagandet men att dessa inte är dokumenterade. Detta saknas 

dock inom LSS området och arbetet med att söka ersättning för ensamkommande barn 

har under året varit eftersatt hos socialnämnden.  

Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan 

kommunens verksamheter.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns politiska beslut i kommunstyrelsen för den 

övergripande fördelningen av medel, men att det saknas beslut på nämndnivå för såväl 

social- som barn- och utbildningsnämnden. Vi noterar vidare att beslutet i kommunstyrel-

sen är från 2014 och anger fasta belopp. Schablonbidraget till kommunen för nyanlända 

med uppehållstillstånd har höjts efter att beslutet fattades och något mindre statsbidrag 

har upphört utan att behovet av förändring i beslutet om fördelning mellan nämnderna 

har utvärderats. 

Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har 

haft kostnaden för insatsen? 
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Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning de uppgifter som har framkommit i intervjuerna samt underlag 

från barn- och utbildningsnämnden samt visst underlag från kommunstyrelse. Vi har utö-

ver dessa, inte kunnat följa detta i redovisningen, då vi inte har erhållit de uppgifter om 

bokföringen av statsbidrag vi har efterfrågat. Kommunen har inte redovisningen upp-

byggd så att det har varit möjligt. En fördelning till verksamheter som har kostnader sker, 

men vi kan inte bedöma om denna motsvarar fördelningen av kostnaderna. Uppgifterna 

från Socialnämnden tyder på att detta inte är fallet. 

1.1. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att: 

 Skriftliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, samla in underlag 

och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagandet tas fram 

för samtliga verksamheter. Detta för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt med 

återsökningen, samt att kommunen inte går miste om intäkter. 

 Socialnämnden vidtar åtgärder för att säkerställa rutiner för att identifiera och 

återsöka eventuella ersättningar inom LSS-området samt att ansökningar inom 

övriga områden sker vid fler tillfällen under året. 

 Kommunstyrelsens beslutade fördelningsmodell uppdateras så den tar hänsyn till 

aktuella förhållanden. 

 Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om principer av 

fördelning av statsbidragen inom respektive nämnd. 

 En översyn av redovisningsprinciperna görs för att underlätta uppföljningen och 

den interna kontrollen av att alla bidrag söks.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med staten och finan-

sieras av statsbidrag. Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett an-

tal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 

2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schabloner-

sättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar be-

höver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och 

rutiner saknas riskerar kommunen förlora rätt till ersättning. 

2.2. Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:  

Säkerställer barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämn-

den att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som 

man har rätt till? 

2.3. Revisionskriterier 
 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar  

 Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

2.4. Kontrollmål 
 Det finns ändamålsenliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, 

samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flykting-

mottagandet.  

 Det finns politiska beslut om hur schablonersättningen ska fördelas mellan kom-

munens verksamheter. 

 Tillfaller den statliga ersättningen för en insats den verksamhet som har haft kost-

naden för insatsen. 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överför-

myndarnämnden. 
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2.6. Metod 
Granskningen genomförs genom intervjuer med ansvariga för hantering och återsökning 

av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Dokumentgranskning av rutiner för 

hantering och återsökning av statsbidrag, samt ansökningshandlingar. 

Följande funktioner har intervjuats/kontaktas: 

 Handläggare, överförmyndarkansliet GGVV 

 Programområdeschef individ och familjeomsorg, socialförvaltningen 

 Utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Ekonomiassistenter, barn- och utbildningsförvaltningen  

 Boendechef ensamkommande, socialförvaltningen 

 Ekonom, socialförvaltningen 

 Ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen 

 Ekonom, kommunstyrelsekontoret 

 Integrationssamordnare, socialförvaltningen 

 Enhetschef AMO, socialförvaltningen  

 Ekonomichef, kommunstyrelsekontoret 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Kommunövergripande 
Gislaveds kommun har tidigare haft en överenskommelse med Migrationsverket som 

medgav mottagande av 12 ensamkommande asylsökande barn samt 14 ensamkommande 

barn med uppehållstillstånd. I december 2015 gjordes en ny överenskommelse, då Gisla-

veds kommun åtog sig att hålla 80 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. 

I samband med att regeringen införde ett nytt ersättningssystem för ensamkommande 

barn uppdrogs åt Migrationsverket att säga upp befintliga överenskommelser med samt-

liga kommuner. Överenskommelserna avseende mottagande av ensamkommande barn 

med respektive utan uppehållstillstånd mellan Migrationsverket och Gislaveds kommun 

sades därför upp under 2016, och upphör att gälla 2017-03-31 respektive 2016-12-31. 

I likhet med övriga kommuner i Sverige upplevde Gislaveds kommun ett kraftigt ökat 

mottagande under hösten 2015. Det ökade mottagandet har inneburit förändringar i ar-

betsbelastning och förutsättningar med avseende på återsökandet statsbidrag. Under 

2016 har antalet asylsökande minskat kraftigt i hela Sverige, vilket även påverkat Gisla-

veds kommun.  

3.1.1. Statliga ersättningar 

Kommunen erhåller ersättningar för mottagandet dels på en övergripande nivå (det vill 

säga att en generell ersättning tillfaller kommunen) och dels på en verksamhetsspecifik 

nivå (det vill säga för exempelvis skola och förskola eller äldre- och funktionshinderom-

sorg). De kommunövergripande ersättningarna är i huvudsak schabloniserade. De verk-

samhetsspecifika ersättningarna kan tillfalla kommunen både som en schablon och som 

en kompensation för faktiska nedlagda kostnader. I fråga om de verksamhetsspecifika 

ersättningarna måste kommunen i de flesta fallen inkomma med ansökningar till Migrat-

ionsverket.  

Vi har i samband med granskningen tagit del av de ansökningar som gjorts under 2015 

och för kvartal 1 och 2 2016. De bidrag som har sökts redovisas samt diskuteras under 

respektive nämnd i avsnitt 3.2, 3.3 samt 3.4. 

3.2. Det finns ändamålsenliga rutiner för att identi-
fiera ersättningsgilla kostnader, samla in un-
derlag och upprätta ansökan om statliga er-
sättningar inom flyktingmottagandet.  

3.2.1. Iakttagelser 

3.2.1.1. Barn- och utbildningsnämnden 

Statsbidragen som återfinns inom barn- och utbildningsnämnden återsöks av ekonomias-

sistenter på förvaltningen. Enligt de intervjuade har arbetsbelastningen kopplat till åter-

sökning ökat under de senaste åren, då mottagandet ökat. Detta har medfört att andra 

arbetsuppgifter flyttats över till kollegor. Det har dock inte tillkommit någon resursför-

stärkning med anledning av detta.  
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Det finns ingen dokumenterad rutin för återsökning inom förvaltningen, men enligt de 

intervjuade finns ett etablerat arbetssätt som utgår från den information som mottas från 

Migrationsverket om de ungdomar som kommer till kommunen och som ska ges plats i 

någon skolform. Vid återsökning tar tjänstemännen ut informationen från det system där 

eleverna finns inskrivna.  

Det har enligt utsago förekommit brister i kommunikationen med Migrationsverket, och 

att information om nya elever inte inkommit till tjänstemännen. I vissa fall har det också 

varit svårigheter att få elevens dossiernummer från Migrationsverket, vilket krävs för att 

återsöka. Numret har dock gått att få vid kontakt med respektive skola, något som medför 

ytterligare arbete för de som återsöker. De som arbetar med ansökan har ingen utsedd 

kontaktperson på Migrationsverket, och det är stundtals tidskrävande att få kontakt med 

rätt personer där.  

Återsökningsförfarandet avseende förskoleelever är detsamma som inom grundskolan, 

och det är samma tjänsteman inom förvaltningen som söker för förskole- samt grundsko-

leelever.  Även inom gymnasiet är återsökningsförfarandet detsamma som inom grund-

skolan, där är dock eleverna koncentrerade till den verksamhet som har språkintrodukt-

ion, och den tjänsteman som återsöker får information från ansvarig rektor. 

Manuell kontroll görs även av alla elever med tillfälliga personnummer för att stämma av 

om det finns några som ej sökts för. Vidare skickas förteckning över vilka elever som sökts 

för ut till skolorna i samband med att medel ska betalas ut. Enligt de intervjuade har re-

spektive skolenhet bra koll på sina egna elever, och det förekommer att de meddelar om 

någon elev missats. 

I de fall det rör sig om bidrag för extra stöd till specifika elever har respektive skola åter-

sökt själva. Enligt de intervjuade är det upp till respektive skola att identifiera dessa elever 

och sköta återsökning för detta. Vi har fått uppgifter om att detta har skett i två fall den 

senaste tiden.  I övrigt har förvaltningen inte sökt för några extraordinära kostnader. 

Avseende ensamkommande barn har det enligt de intervjuade varit vissa brister i kom-

munikationen med socialförvaltningen och överförmyndarverksamheten i kommunen, 

vilket medfört att nya elever missats. Dessa har dock upptäckts vid ovannämnda manuella 

avstämning av klasslistor. 

Ett fåtal statsbidrag kan även sökas från Skolverket. Av dessa finns några med direkt bä-

ring på flyktingverksamheten, framförallt statsbidrag för ökad undervisningstid för ny-

anlända elever. Vidare finns även statsbidrag får läxhjälp och lovskola, vilka ej är direkt 

riktade till gruppen nyanlända, men i hög grad kan beröra dessa elever. Dessa återsöks av 

en utvecklingsstrateg på förvaltningen. Denne får in underlagen från respektive skola. 

Enligt intervju är det inga svårigheter att ansöka om dessa bidrag, även om antalet elever 

som denne söker för har ökat under de senaste åren. Skolverket betalar även ut ett bidrag 

för så kallade papperslösa elever1, enligt de intervjuade har detta ej sökts i kommunen, 

och det är inte känt om det finns sådana elever i kommunens verksamheter att söka för. 

                                                             
1 Barn som vistas i landet utan tillstånd, se även www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-
ansvar/papperslosa-barn-1.205221 
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Enligt de intervjuade har det förkommit att man fått avslag, vanligen då en elev som varit 

asylsökande fått uppehållstillstånd och detta inte kommunicerats innan ansökan. 

3.2.1.2. Socialnämnden 

Enligt de material som granskats söker socialförvaltningen ersättning för följande områ-
den: 

 Ansökan om ersättning för belagda boendeplatser enligt överenskommelse (Migrat-
ionsverket blankett 4482) 

 Ansökan om ersättning för kostnader för utredning av ensamkommandeasylsö-
kande barn och ungdomar (Migrationsverket blankett 4490) 

 Ansökan om ersättning för resa till anvisningskommun för ensamkommande asyl-
sökande barn (Migrationsverket blankett 4489) 

 Ansökan om ersättning för betydande extraordinära kostnader för evakueringsplat-
ser (Migrationsverket blankett 4504) 

 Asylsökande ensamkommande barn Ansökan om ersättning för boendedygn i HVB 
efter anvisning till kommun (Migrationsverket blankett 4496) 

 Ansökan om ersättning för vård och boende (Migrationsverket blankett 4475 samt 
blankett 4495)) 

 Ansökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola (Migrat-
ionsverket blankett 4472) 

 
Enligt de intervjuade inhämtas underlagen för respektive individ ur verksamhetssystemet 

Procapita, fakturaunderlag har dock upplevts som arbetskrävande att få tag på då dessa 

har varit osorterade, vilket gjort ansökandet tidskrävande. Vilka individer som söks för 

skrivs ner i en lista, det görs också avstämningar mot Migrationsverkets ansökningssy-

stem och mot papperslistor. 

För ensamkommande barn har boendechef haft ansvar för att söka. Det saknades dock en 

tydlig organisation för ansökningsförfarandet. I likhet med övriga verksamheter har vo-

lymen ökat avsevärt sedan 2015, vilket medfört en hög arbetsbelastning. Under juli 2016 

omorganiserades ensamkommandeverksamheten, vilket medförde att denna fick en egen 

organisation inom kommunens individ- och familjeomsorg, med en egen chef för områ-

det. Vid tillfället för intervjuerna hade den nya organisationens chef ej tillträtt, men sedan 

november 2016 är denne ansvarig för återsökning för kostnader för ensamkommande 

barn.  

Enligt de intervjuade och det material som granskats har ansökningar skett för samtliga 

kvartal 2015. Vid granskningstillfället var återsökning av bidrag för ensamkommande 

avseende 2016 påbörjad men eftersatt, enligt de intervjuade på grund av brister i Migrat-

ionsverkets ansökningssystem Melker.2 Ansökningarna inte var klara i början av januari, 

men förvaltningen uppger att de kommer att återsöka i tid. Det har funnits en vakans på 

kommunstyrelsekontoret avseende tjänst som ekonom åt socialförvaltningen under slutet 

av 2016 och början av 2017. För att stötta förvaltningen med prognosarbete m.m. har en 

konsult anlitats tills ny ekonom kommit ordentligt på plats. 

                                                             
2 Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av 
den period som ansökan avser. 

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d8d3/1468583339593/belagda_platser_4482.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871593a0c/1474898471304/Ers%C3%A4ttning+f%C3%B6r+utredningskostnader+4490.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf763b63/1455547257215/Reskostnader_ensamkommande_barn_4489.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871598063/1460461632081/Ers%C3%A4ttning+f%C3%B6r+evakueringsboende+4504.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d8f3/1468583363739/dygn+HVB+bl+4496.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312d43/1468583435044/vard_boende_buv_bl4475.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba631350f/1468583415553/vard_boende_buv_bl4495.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312d40/1474032074471/undervisning_asyl_4472_sv.pdf
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Enligt de intervjuade finns även en medvetenhet om att man ej sökt mindre belopp för 

resekostnader3, då arbetsbelastningen medfört att detta ej prioriterats. Detta gäller enligt 

utsago utlägg på cirka 80-100 kronor. Dock har större utlägg återsökts. Vidare saknas 

enligt de intervjuade en tydlig bild av om det finns kostnader inom LSS verksamheten 

som går att återsöka för. Det finns enligt berörda asylsökande som har kostnader inom 

assistans, men saknas kunskap i den verksamheten om vad man får och inte får söka för. 

Det saknas rutin för att stämma av om det finns personer med dessa behov som går att 

återsöka för, och vi har under granskningen inte tagit del av några ansökningar som här-

rör till LSS verksamhet. 

Kommunen har heller enligt de intervjuade inte sökt ersättning för tomhyror, då detta 

avser ersättning av kostnader för bostäder som stått tomma inför ett mottagande, vilket 

kommunen inte har haft.  

Enligt de intervjuade och granskat material har kommunen fått förhållandevis få avslag, 

och då dessa förekommit har det berott på enskilda handhavandefel. 

Som en del av granskningen har vi tagit del av ett rutindokument för eftersökning av 

pengar inom verksamheten för ensamkommande barn, av detta framgår nuläge avseende 

platser och bidrag för kommunen, samt övergripande regler för statsbidragen samt vad 

som ska bifogas vid ansökan. Vidare framgår en lista över vilka bidrag som kommunen 

söker samt vilken blankett som är kopplad till respektive bidrag. I dokumentet under-

stryks också att det för alla ansökningar ska upprättas kopior som ska sparas. Vi har i öv-

rigt inte tagit del av några andra rutindokument för ansökning av statsbidrag till flykting-

verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde. 

3.2.1.3. Överförmyndarnämnden 

Statsbidraget som avser överförmyndarverksamheten söks av den tjänsteman på det ge-

mensamma överförmyndarkansliet i Värnamo som ansvarar för Gislaveds kommun. Det 

finns ingen nedskriven rutin men ett etablerat arbetssätt med tillhörande lathundar, där 

denne söker i samband med att blanketten för arvode till respektive god man granskas. I 

kommunen finns även en god man-verksamhet som bedrivs i bolagsform, dessa fakturerar 

istället kommunen och i detta fall återsöks medlen kvartalsvis i samband med att de in-

sänder redovisningsblankett till kommunen. 

Sammantaget bedöms sökandet och kommunikationen med Migrationsverket och de gode 

männen fungera bra enligt de intervjuade, och de har i närtid inte missat några eftersök-

ningar. Det stora mottagandet vid årsskiftet medförde dock i likhet med andra verksam-

heter en hög arbetsbelastning. 

3.2.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som ej uppfyllt för socialnämnden och 

uppfyllt för barn- och utbildningsnämnden och överförmyndarnämnden. 

Vi grundar vår bedömning på att det i stort finns etablerade arbetssätt för att identifiera 

ersättningsgilla kostnader, samla in underlag och upprätta ansökningar om statliga er-

                                                             
3 Ansökan om ersättning för resa till anvisningskommun för ensamkommande asylsökande barn 
(Migrationsverket blankett 4489) 
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sättningar inom flyktingmottagandet men att dessa inte är dokumenterade. Detta saknas 

dock inom LSS området. Arbetet med att söka ersättning för ensamkommande barn har 

under året varit eftersatt hos socialnämnden. 

Vi rekommenderar att skriftliga rutiner för att identifiera ersättningsgilla kostnader, 

samla in underlag och upprätta ansökan om statliga ersättningar inom flyktingmottagan-

det tas fram för samtliga verksamheter. Detta för att säkerställa ett konsekvent arbetssätt 

med återsökningen, samt att kommunen inte går miste om intäkter. 

Vidare rekommenderar vi att socialnämnden vidtar åtgärder för att säkerställa rutiner för 

att identifiera och återsöka eventuella ersättningar inom LSS-området samt att ansök-

ningar inom övriga områden sker vid fler tillfällen under året. 

3.3. Det finns politiska beslut om hur schabloner-
sättningen ska fördelas mellan kommunens 
verksamheter  

Alla kommuner erhåller ett schablonbelopp om 5 prisbasbelopp årligen. 2016 uppgår 

detta belopp till 221 500 kr. Kommunen erhåller också 500 000 kr årligen för att man har 

avtal om mottagande av ensamkommande barn.  

Kommunen erhåller också bidrag för varje nyanländ med uppehållstillstånd som tas emot. 

Bidraget betalas ut kvartalsvis under två år enligt en viss schablon. Kommunen periodise-

rar beloppet i resultatet under de två år det utbetalas. Beloppet uppgick under 2016 till: 

Ålder Tagits emot 
t.o.m. 2015-
12-31 

Tagits emot 
fr.o.m. 2016-
01-01 

Under 20 år 82 700 kr 125 000 kr 

 20-64 år 82 700 kr 125 000 kr 

65 år -  51 800 kr 78 200 kr 

 

Beloppen justeras årligen. I bilaga 2 redovisas de kostnader schablonersättningen ska 

täcka. 

3.3.1. Iakttagelser 

Fördelningen av statsbidrag regleras av ett beslut i kommunstyrelsen (2014-11-04, § 430). 

Enligt detta beslut ser fördelningsmodellen ut som följer: 

1. Grundersättningen tillfaller socialnämnden för att upprätthålla organisationen för 

flyktingmottagning. 

2. Ersättning för initiala kostnader tillfaller socialnämnden. 

3. Den extra ersättningen på 15 tkr per mottagen person tillfaller socialnämnden. 4 

                                                             
4 Så kallad prestationsbaserad ersättning tilldelades fram till och med personer mottagna under 
2015 till de 145 kommuner i Sverige som tog emot flest personer i förhållande till sin befolkning 
och som hade överenskommelse om mottagande med Migrationsverket. Se även 
www.migrationsverket.se  

http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Ersattning-for-personer-med-tillstand-utan-ansokan.html
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4. Socialnämnden ersätts med 793 tkr ur schablonersättningen (2015) för att täcka 

de icke volymbaserade kostnaderna samt utökning med 60 % tjänst för flykting-

handläggare. 

5. Resterande del av statsbidrag som kommunen får i form av schablon tillfaller 

barn- och utbildningsnämnden. 

6. Eventuell extra ersättning i form av bonusar förs till flyktingfonden. 5 

Fördelning av medel ur flyktingfonden beslutas av kommunstyrelsen. Enligt beslutet ska 

kommunstyrelsekontoret återkomma med principer om fördelning om det sker större 

förändringar av statsbidragssystemet. 

Enligt de intervjuade har det i närtid upplevts finnas en obalans i ovanstående modell, och 

inom förvaltningen finns ett uppdrag till ekonomer inom social- respektive barn- och ut-

bildningsförvaltningen att arbeta fram ett underlag till en revidering av fördelningsmo-

dellen. Obalansen består enligt socialförvaltningen främst i att försörjningsstödorganisat-

ionen behöver tillföras mer medel. Barn- och utbildningsförvaltningen menar dock att 

fördelningen i allt väsentligt motsvarar fördelningen av kostnaderna. 

 

3.3.1.1. Barn- och utbildningsnämnden 

Vi har under granskningen ej tagit del om någon beslutad fördelning av medel, utöver den 

i kommunstyrelsen (2014-11-04, § 430).  

Efter att medel tilldelats barn- och utbildningsnämnden enligt ovannämnda modell finns 

dock en intern fördelning inom förvaltningen. Denna är ej politiskt beslutad utan framta-

gen av tjänstemän. Schablonersättningen som betalas ut över två år samlas och fördelas 

över tre år, totalt 90 tkr per elev6, eller 30 tkr per år. Medlen betalas ut månadsvis, vilket 

blir 2 500 kr per elev/månad. Enligt de intervjuade har modellen valts för att kunna för-

dela ut medlen jämnt i verksamheten. De medel som söks per elev fördelas till den skola 

som har eleven. 

3.3.1.2. Socialnämnden 

Vi har under granskningen ej tagit del om någon beslutad fördelning av medel, utöver den 

i kommunstyrelsen (2014-11-04, § 430).  

Efter att medel tilldelats socialnämnden enligt ovannämnda modell finns dock en intern 

fördelning inom förvaltningen. Denna är ej politiskt beslutad utan framtagen av tjänste-

män. De medel som avser initiala kostnaderna för ekonomiskt bistånd går oavkortat till 

försörjningsstödsenheten. Grundbidraget går helt till integrationsverksamheten. Som 

diskuterats ovan finns enligt de intervjuade en upplevd obalans, där försörjningsstödsor-

ganisationen behöver tillföras mer medel. 

 

 

 

 

                                                             
5 Flyktingfonden var det ackumulerade resultatet för flyktingverksamheten sedan flera år tillbaka. I 
bokslutet 2015 avslutades denna och saldot resultatfördes. 
6 Notera att fr.o.m. 2016 erhåller 125 000 kr i schablon per mottagen individ. 



 Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet 
 

    12 av 17 
2017 
Gislaveds kommun 
PwC 
 

 

3.3.1.3. Tillfälligt stöd enligt utgiftsområde 25 

Gislaved mottog 34 590 tkr av det tillfälliga stöd som riksdagen beslutade om inom ut-

giftsområde 25 under 2015, fördelningen delegerades till kommunstyrelsen enligt beslut i 

kommunfullmäktige 2015-12-14. Av beslutet framgick att medlen inte skall användas på 

ett sätt som medför inlåsning på sikt, och inte heller för sådana kostnader som täcks av 

schabloner eller återsökningsbara bidrag.  Vid tillfället för granskningen har medel förde-

lats enligt nedanstående tabell (alla belopp i tkr): 

 

KS beslut KS § 79 KS § 179 Ks § 279 KS § 295 KS § 351 

Sammanträdesdatum 2016-03-09 2016-05-25 2016-09-21 2016-10-05 2016-11-02 

Kommunstyrelsen 705  418 2000  

Överförmyndarnämnden      

Räddningstjänsten   73   

Tekniska nämnden      

Bygg- och miljönämnden      

Socialnämnden 5050 250    

Fritidsnämnden     500 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

7350  600   

Kulturnämnden  200    

Fastighetsnämnden      

Summa fördelat 13105 450 1091 2000 500 

Kvar att fördela 21485 21035 19944 17944 17444 

 

3.3.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns politiska beslut i kommunstyrelsen för den 

övergripande fördelningen av medel, men att det saknas beslut på nämndnivå för såväl 

social- som barn- och utbildningsnämnden. Vi noterar vidare att beslutet i kommunstyrel-

sen är från 2014 och anger fasta belopp. Schablonbidraget till kommunen för nyanlända 

med uppehållstillstånd har höjts efter att beslutet fattades och något mindre statsbidrag 

har upphört. Beslutet om fördelning mellan nämnderna har inte utvärderats med anled-

ning av detta. 

Då ett antal förändringar skett inom området statsbidrag rekommenderar vi kommunsty-

relsens beslutade fördelningsmodell uppdateras så den tar hänsyn till aktuella förhållan-

den. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att fattar beslut 

om principer av fördelning av statsbidragen inom respektive nämnd. 

3.4. Tillfaller den statliga ersättningen för en insats 
den verksamhet som har haft kostnaden för in-
satsen? 

3.4.1. Iakttagelser 

Det underlag vi har fått redovisar kostnader som uppges höra till flyktingmottagande 

2016. Detta redovisas i tabell på nästa sida uppdelat på verksamheter. De belopp som har 
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markerats som identifierade att de tillhör budgetbelopp redovisas i separat kolumn. Då 

det finns flera omföringar redovisas kostnaderna både brutto och netto. Underlaget är 

inte färdiggranskat inom kommunen.  

Förvaltning Verksamhet Budget  Redovisning 
2016 

  Budgetbelopp 
som kommunen 
har hunnit 
identifiera 
kostnader till 

      Netto efter 
omföringar 

Brutto 
debet 

 

Kommunstyrelseförvaltningen  2639 600 000 434 396 444 630 600 000 

Kommunstyrelseförvaltningen  6004 2 200 000 1 983 169   2 200 000 

Kommunstyrelseförvaltningen  8320 218 000 218 000   218 000 

Summa Kommunstyrelseför-
valtningen 

  3 018 000 2 635 565 444 630 3 018 000 

Socialförvaltningen 5500 1160000       

Socialförvaltningen 6000 500000       

Socialförvaltningen 6002 3 393 000 73 297 73 297 43 000 

Socialförvaltningen 6009 5 000 4 800 4 800 5 000 

Sommarskola EKB   250 000       

Summa Socialförvaltningen   5 308 000 78 097 78 097 48 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3310   33 760 33 760   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3380 600 000     600 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3388   126 126   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 3510   0 326 957   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4000 42 000 48 405 90 694 42 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4010 1 000 372 153 744 305 1 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4020 28 000 49 290 97 981 28 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4070 21 000 29 018 57 676 21 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4080 1 000 760 1 520 1 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4300   360 720   

Barn- och Utbildningsförvalt-
ningen 

4400 2 000 2 410 4 820 2 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4410   -428 1 800 866   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4480   0 2 815 355   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4660   -3 600 0   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4680   0 74 555   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4810   0 1 609 892   

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4930 2 000 2 410 4 820 2 000 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 4980 7 350 000 2 556 194 2 556 194 7 350 000 

Summa Barn- och Utbildnings-
förvaltningen 

  8 047 000 3 090 859 10 220 241 8 047 000 

Fastighetsförvaltningen (Vac-
cin) 

    2 590 2 590   

Kulturförvaltningen 3110 71 000 42 865 66 523 71 000 

Kulturförvaltningen 3150 49 000 655 655 49 000 

Kulturförvaltningen 3151 80 000 34 646 34 646 80 000 

Summa Kulturförvaltningen   200 000 78 166 101 824 200 000 

Räddningstjänsten   73 000       

Fritid   500 000       
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Totalt   17 146 000 5 885 277 10 847 
382 

11 313 000 

Kommunen särredovisar inte intäkter som avser statsbidrag avseende flyktingmottagande 

på eget konto i resultaträkningen utan alla statsbidrag redovisas på samma intäktskonto.  

3.4.1.1. Barn- och utbildningsnämnden 

Schablonersättningen fördelas per skolområde och elev enligt den modell som diskuteras i 

avsnitt 3.3.1.1. En mindre andel övriga medel från schablonen används enligt de intervju-

ade för att ersätta skolorna för andra kostnader kopplade till mottagandet, främst ersätt-

ning för tolkkostnader i samband med inskrivningar.  

Under 2016 har barn- och utbildningsförvaltningen erhållit 37 453 420 kr i schablonbi-

drag. Medel finns periodiserade från tidigare år då förvaltningen fördelar medlen över tre 

år, se avsnitt 3.3.1.1. Vid ingången av 2016 fanns 15 292 218 kr kvar från tidigare år och 

vid årets utgång återstod 29 672 733 kr. Medlen har under 2016 fördelats som följer: 

Ersättning Förskolan 3 061 904,00 

Ersättning Förskoleklass 735 000,00 

Ersättning Grundskolan 6 729 264,18 

Ersättning Gymnasieskolan 1 852 805,00 

Ersättning SFI 10 641 750,00 

Ersättning tolkkostnader BUNK 11 807,00 

Summa fördelat 2016 23 032 530,18 

 

När det gällen den ersättning som söks specifikt per elev får den skola/förskola som har 

eleven som står på ansökan får de medlen. Pengarna går krona för krona till verksamhet-

en när det gäller detta.  

Modersmålsundervisningen i kommunen hanteras av mottagningsenheten. Dennas an-

ställda finansieras utifrån en fast ram och de mottar inga medel från de statliga ersätt-

ningarna. 

3.4.1.2. Socialnämnden 

Den del av grundbidragen nämnden får går helt till integrationsenheten. De medel som 

avser initiala kostnaderna för ekonomiskt bistånd går oavkortat till försörjningsstödsen-

heten. Som diskuterats i avsnitt 3.3 finns enligt de intervjuade en upplevd obalans, där 

försörjningsstödsorganisationen anses behöva tillföras mer medel.  

De ersättningar som avser verksamheten för ensamkommande barn tillfaller den verk-

samheten. Vid tillfället för granskningen hade verksamheten enligt de intervjuade förhål-

landevis höga kostnader, med flertalet externa placeringar vars kostnad översteg de 1 900 

kr/dygn som kommunen erhåller som ersättning.  

Socialnämnden beslutade att söka medel ur det särskilda statsbidraget för flyktingverk-

samhet 2016-04-26 (§ 53) med anledning av merkostnader för flyktingverksamhet mot-

svarande 6 431 tkr. Vi har ej tagit del av något beslut angående detta, men enligt de inter-

vjuade kommer nämnden söka detta under 2017, när utfallet för 2016 finns tillgängligt. 
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Kommunstyrelsens helårsprognos (2016-05-11, § 159) bygger vidare på att socialnämnden 

”får budgettillägg för merkostnaderna för flyktingverksamheten med 6,4 mnkr ur det till-

fälliga statsbidraget för flyktingar”.  

Vid senaste tillgängliga ekonomiska uppföljning av socialnämnden (KS 2016-12-14 § 412) 

konstaterades ett underskott på ”– 5821 tkr, exklusive flyktingverksamhet motsvarande 

2 518 tkr”, vilket var en förbättring jämfört med tidigare läge under året. Bedömningen 

från kommunen avseende de ansökningar för 2016 som blivit klara i slutet av januari är 

att kommunen ska erhålla minst 32 000 tkr i statsbidrag till ensamkommande barn för 

2016. Vi har fått uppgift om att prognosen under året har varit 1 678 tkr för låg. Det har 

under granskningen varit svårt att få fram uppgift om hur mycket av de 32 000 tkr som 

har ingått i prognosen. 

3.4.1.3. Överförmyndarnämnden 

De medel som återsöks täcker kostnaderna för god man inom överförmyndarverksamhet-

en. Kommunerna inom det gemensamma överförmyndarkansliet betalar även ut ersätt-

ning till de gode män som kvarstår då personen fått uppehållstillstånd men ej tilldelats 

särskild förordnad vårdnadshavare. Denna kostnad bär socialförvaltningen, och överför-

myndarverksamheten kompenseras av socialförvaltningen för detta.  

När medel inkommer från Migrationsverket stämmer ansvarig tjänsteman på överför-

myndarkansliet stämmer av respektive utbetalning mot det som sökts. 

3.4.2. Bedömning 

Efter genomförd granskning bedöms kontrollmålet som delvis uppfyllt. 

Vi grundar vår bedömning de uppgifter som har framkommit i intervjuerna samt underlag 

från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Utöver dessa har 

vi har inte kunnat följa detta i redovisningen, då kommunen inte har haft möjlighet att ta 

fram de uppgifterna om bokföringen av statsbidrag vi har efterfrågat. En fördelning till 

verksamheter som har kostnader sker, men vi kan inte bedöma om denna motsvarar för-

delningen av kostnaderna. Uppgifterna från socialnämnden tyder på att detta inte är fal-

let.  

Vi vill också påpeka att det blir svårigheter med den ekonomiska uppföljningen när man 

inte löpande har kontroll över förväntade intäkter, då dessa har den omfattning som bi-

dragen till flyktingmottagandet har haft under 2016. Vi rekommenderar utifrån detta att 

en översyn av redovisningsprinciperna görs för att underlätta uppföljning och därmed 

också den interna kontrollen av att alla bidrag söks.  
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Bilaga 1 

Dokument Kommentar 

Överenskommelse om asylplatser Migrationsverket 2014-12-12, 

Dnr 72-2015-55591 

Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd Migrationsverket 2014-10-14, 

Dnr 72-2014-43185 

Överenskommelse om asylplatser Migrationsverket 2015-12-21, 

Dnr 72-2015-92213 

Uppsägning av överenskommelse(r) om mottagande av ensamkommande 

barn 

Gislaveds kommun social-

nämnden, 2016-07-04, Dnr 

15/106 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning 2015-12-14, KF § 180 

Fördelning av integrationsbidrag till föreningar och organisationer 2016-10-05, KS § 295 

Nämndernas ansökan om de statliga medlen för flyktingmottagning 2016-03-09, KS § 79 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning 2016-05-25, KS § 179 

Tillämpning av statliga medel för flyktingmottagning 2016-09-21, KS § 279 

Ansökan om statliga medel för flyktingmottagning 2016-11-02, KS § 351 

Sammanställning av sökta pengar Ej daterat, dokument från 

kommunens ensamkommande 

verksamhet 

Eftersökning av pengar Ej daterat, dokument från 

kommunens ensamkommande 

verksamhet 

Fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet 2014-11-04, KS § 430 

Helårsprognos 1 2016 med budgetuppföljning per den 31 mars 2016, hela 
kommunen 
 

2016-05-11, KS § 159 
 

Delårsrapport med helårsprognos 2016-03-31 2016-05-11, Socialnämnden § 53 

Ekonomisk uppföljning, socialnämnden 2016-12-14, KS § 412 
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Bilaga 2 

Förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Enligt 10 § 

ska schablonersättningen täcka följande kostnader: 

10 § Schablonersättning till en kommun avser kostnader för  

1. mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning,  

2. särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk 

verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800),  

3. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för 

den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen, 

4. samhällsorientering,  

5. tolkning, och  

6. andra insatser för att underlätta etablering i samhället.  

För personer som inte har fyllt 65 år ingår även viss ersättning för kostnader för ekono-

miskt bistånd och för administration av ärenden om sådant bistånd i schablonersättningen. 

Förordning (2016:462). 
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