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1. Revisionsrapporten 
De förtroendevalda revisorerna för Jämtlands Gymnasieförbund har med 
stöd av Deloitte granskat rutiner för  ansökan om ersättning från Migrat-
ionsverket.  

Revisorerna bedömer att det i huvudsak finns tillfredsställande rutiner för 
ansökan om ersättning från Migrationsverket. 

Efter genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendat-
ioner: 

 Dokumentera rutinen för ansökningar till Migrationsverket 

 Genomför kontroller av att all möjlig ersättning sökts 

 Utred varför administratörerna beräknat antal perioder på olika 
sätt. Det bör också finnas en regelbunden kontakt mellan admi-
nistratörerna att säkerställa att alla gör på samma sätt 

 Se till att rektorer är informerade om möjligheten att ansöka om 
medel för extraordinära kostnader. Då minskar risken för att kost-
nader som berättigar till ersättning inte uppmärksammas 

Förbundet svarar i denna skrivelse på de synpunkter revisionen för fram. 

2. Förbundets svar 

2.1. Dokumentation av rutiner  
Dokumentation finns hos respektive administratör som ansvarar för ansö-
kan till Migrationsverket. Arbete att sammanställa dessa till en övergri-
pande för förbundet har påbörjats. 

2.2. Kontroller 
Kontroller av att all möjlig ersättning söks görs på central nivå. Skriftliga 
rutiner saknas vilket kommer att ingå i den övergripande dokumentat-
ionen som nämns ovan under punkt 2.1. 
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2.3. Beräkning av antal perioder 
Utredning varför antal perioder beräknats på olika sätt i Östersund, Ra-
gunda och Bräcke ska göras. Antal påbörjade fyra-veckors-perioder har 
beräknats på korrekt sätt, däremot har olika startdatum angivits vid ter-
minsstart. Det i sig behöver inte innebära att felaktiga underlag har läm-
nats till Migrationsverket, eftersom man varit konsekvent inom respektive 
ort.  

2.4. Information till rektorer 
De rektorer som har möjlighet att söka bidrag är informerade. Ansvaret 
och handläggningen av dessa ärenden ligger däremot inte på rektorerna 
utan på utsedd administratör och övergripande på central nivå. 

 

 

  

 

 

 

   

 


