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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.241
Datum: 2016-11-11
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över granskning av Ale kommuns verksamhet för
ensamkommande flyktingbarn
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ale kommun granskat verksamheten
för ensamkommande flyktinbarn. Granskningen har utgått från följande frågeställningar:
·

Har fullmäktige fastställt mål och riktlinjer för mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn?

·

Finns avtal med Migrationsverket?

·

Hur arbetar kommunen i syfte att integrera ensamkommande flyktingbarn/ ungdomar och
mot utanförskap?

·

Har kommunen system och rutiner för bevakning av statsbidrag och återssökning av
bidrag? Hur sker fördelning av de medel som kommunen erhåller från staten?

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt översända yttrandet
till kommunens revisorer.

Björn Järbur
Kommunchef

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Beslutsunderlag

·
·
·
·

Tjänsteutlåtande
Yttrande från sektor kommunstyrelsen
Yttrande från Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Yttrande från Utbildningsnämnden
Yttrande från Överförmyndarnämnden 2016-11-11
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Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom
Kommunchef, utvecklingschef, sektorcheferna för ATO och UKF samt överförmyndaren.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag att de förtroendevalda revisorerna i Ale kommun granskat verksamheten
för ensamkommande flyktingbarn, dvs ensamkommande asylsökande barn utan vårdnadshavare.
En person räknas som barn tills denne fyllt 18 år.
Kommunrevisroerna önskar delta på det arbetsutskott där kommunstyrelsens svar på
granskningsrapporten ska behandlas.
Samråd/samverkan
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Utbildningsnämnden och Överförmyndarnämnden har
samtliga haft granskningsrapporten för yttrande och avgett sådana.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förslaget bedöms gynna barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljöperspektivet.
Funktionshinderperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka funktionshinderperspektivet.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Nämndernas reglementen.
Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningens bedömning framkommer framför allt i yttrandet. Revisorerna har lämnat sina
kommentarer under de olika frågeställningarna. De har bland annat fört fram att många ärenden
rörande ensamkommande barn inte utretts i tid, att barn placerats i familjehem som saknat
godkännande samt att det är en brist att det inte finns ett övergripande styrdokument rörande
nämndernas ansvarfördelning i denna fråga.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har bemött dessa iakttagelser och kunnat konstatera att
arbetssituationen var sådan under hösten 2015 och våren 2016 att alla arbetsuppgifter inte kunnat
utföras i den takt som önskas.
Förvaltningen anser inte att ett övergripande styrdokument rörande nämndernas ansvarsfördelning
fyller någon funktion utöver de reglementen som finns.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

