Sida

J1t.. Härnösands

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ kommun

27(42)

Sammanträdesdatum

2012-11 -06

Kommunstyrelsen

§ 253

Dnr KS

\·z.-2<6 b -

0'10

Granskning av ersättningar från migrationsverket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet och överlämna det till revisionen.
Bakgrund
De ilirtroendevalda revisorerna har initierat en granskning av ersättningar
från Migrationsverket. Utgångspunkten för granskningen är gällande
bestämmelser och regler kring mottagande och ersättning. Kommunen
hantering, kontroller och uppföljning av ersättning på kommunövergripande
nivå har undersökts.
Revisorerna föreslår att en tydligare vägledning kring gällande regler och
bestämmelser i form av en handbok bör tas fram. Kommunen behöver ta ett
samlat grepp kring en begriplig och förståelig information och hantering av
ersättningarna. Något som i sin tur skulle kunna förbättra möjligheterna till
planering och utvärdering av den samlade verksamheten.
Kommunen har startat upp projekt Optimus med syfte att utreda ett förslag
till fördelning av den statliga ersättningen som kommunen får för
flyktingmottagning from 2013-01-01 detta avser schablonersättning
2012:11 22.
Härnösands kommun behöver få en rättvis och enkel fördelning för hur
intäkter från flyktingar skall fördelas. Projektgruppen har föreslagit att
schablonersättningar skall hanteras centralt och att nya projekt skall etableras
tor att säkerställa ersättning till ensamkomman.de barn samt att utreda hur
kommunen skall hantera alla flyktingkostnader.
Projekt Optimus beräknas vara klart i slutet av januari 2013.
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Yttrande om revisionsrapport från de förtroendevalda
revisionerna angående ersättningar från migrationsverket.
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har initierat en granskning av ersättningar
från Migretionsverket. Utgångspunkten för granskningen är gällande
bestämmelser och regler kring mottagande och ersättning. Kommunen
hantering, kontroller och uppföljning av ersättning på kommunövergripande
nivå har undersökts.
Revisorerna föreslå r att en tydligare vägledning kring gällande regler och
bestämmelser i form av en handbok bör tas fram. Kommunen behöver ta
ett samlat grepp kring en begriplig och förståelig information och hantering
av ersättningarna. Något som i sin tur skulle kunna förbättra möjligheterna
till planering och utvärdering av den samlade verksamheten.

Projekt Optimus
Kommunen har startat upp projekt Optimus med syft e att utreda ett förslag
till fördelning av den statliga ersättningen som kommunen tar för
flyktingmottagning fr o m 2013-01-01 detta avser schab!onersättnir,g
2012:11 22.
Härnösands kommun behöver få en rättvis och enkel fördelning för hur
intäkter från flyktingar skall fördelas . Projektgruppen har föreslagit att
schablonersättningar skall hanteras centralt och att nya projekt skall
etablera s för att säkerställa ersättning till ensamkommande barn samt att
utreda hur kommunen skall hantera alla flyktingkostnader.
Prcjekt optimus beräknas vara klart i slutet av januari 2013.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet och överlämna det till revisionen.
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