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Internkontroll – granskning avseende statsbidrag till
flyktingverksamhet
Kontrollpunkter enligt internkontrollplan 2017
Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet. Kontroll av rutiner som säkerställer
att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.

Kontrollmetod
På ekonomichefens uppdrag har en administratör under våren 2017 kartlagt processen för
återsökning av ersättning från Migrationsverket för asylsökande elever. Administratören har
intervjuat alla funktioner/personer som är inblandade i processen. Det handlar om
administratören på Jobb- och kunskapstorget som ansvarat för återsökning,
mottagningsgruppen som har första kontakten med den asylsökande eleven samt
systemansvariga för kommunens elevsystem.

Resultat
Den stora bristen är att asylsökande elever inte registreras korrekt i kommunens elevsystem.
Registrering av LMA-nummer1 saknas i många fall. Det är med hjälp av LMA-numret som
återsökningen av ersättning från Migrationsverket sker. LMA-numrets slutdatum saknas i
flera fall, vilket dessutom gör att gömda personer av misstag riskerar att röjas.
En rutinbeskrivning för hur asylsökande elever ska registreras tas fram under
november/december 2017. Ett möte med berörda chefer och administratörer planeras så fort
som möjlig för att dels gå igenom den framtagna rutiner för elevregistrering och dels
informera om konsekvenserna av felaktig registrering.
Föreslagna åtgärder ska förhoppningsvis leda till registrering och uppdatering av LMAkortets slutdatum ska bli mer korrekt. Detta leder till att kommunen kan söka hem ersättning
från Migrationsverket på ett enklare och mer tillförlitligt vis.
Kontrollpunkter bör kvarstå i internkontrollplanen för 2018.
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När en persona söker asyl i Sverige blir hen fotograferad. Senare får hen ett så kallat LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort
(id-kort), utan ett bevis på att personen är asylsökande och att hen får vara i Sverige under tiden som hen väntar på beslut.
Kortet är personligt och ersätter det kvitto som personen fick när hen lämnade in ansökan om asyl.

