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Sammanfattning

Den 1 december 2012 tog Arbetsförmedlingen över stora delar av ansvaret för introdukt-

ion av och introduktionsersättningen till nyanlända med uppehållstillstånd. Kommunen

har fortfarande ett visst ansvar efter reformen. Exempelvis svarar kommunen för bostads-

försörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbild-

ning, skolor, barnomsorg och insatser inom det sociala området. Under de senaste åren

har inflödet av flyktingar till Sverige ökat. De personer som beviljas permanent uppehålls-

tillstånd behöver gott stöd från boendekommunen för att kunna etablera sig och nå själv-

försörjning.

Med bakgrund i sin riskanalys har de förtroendevalda revisorerna gett PwC i uppdrag att

genomföra en granskning med syfte att undersöka om lärande- och arbetsnämnden säker-

ställer att verksamheten kring nyanlända med uppehållstillstånd bedrivs på ett ändamåls-

enligt sätt.

 Vårt svar på revisionsfrågan är att lärande- och arbetsnämnden i allt väsentligt bedri-

ver en ändamålsenlig verksamhet för nyanlända med uppehållstillstånd.

Följande kontrollmål har berörts i granskningen:

1. Finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för mottagandet av nyanlända

med uppehållstillstånd?

Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. Nämnden har beslutat om över-

gripande mål och har också själv eller i samarbete med andra tagit fram riktlinjer

och/eller rutinbeskrivningar som beskriver hur olika delar av verksamheten ska bedrivas.

Till målen saknas dock indikatorer, vilket gör det svårt att mäta resultat av olika insatser

och att följa upp verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Till vissa aktiviteter saknas en

tydlig rutinbeskrivning, vilket innebär att verksamheten blir sårbar i händelse av perso-

nalbortfall.

2. Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan med berörda aktörer

internt och externt (såsom det kommunala bostadsbolaget och Arbets-

förmedlingen)?

Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt. Nämnden har avtal eller överenskom-

melser som reglerar inriktning och ansvarsfördelning med samtliga av de, kopplat till

mottagningsprocessen, viktigaste parterna. Vi bedömer också att arbetet i praktiken följer

det som är beslutat och att den nyanländes behov och önskemål är en central del i sam-

verkansarbetet.

3. Bedrivs väl fungerande etableringsinsatser i kommunen (samhällsorien-

tering, SFI etc.) samt följs dessa upp?

Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt. Etableringsinsatserna bedöms i gransk-

ningen bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Några av de aktiviteter som bedrivs är samti-

digt mycket personberoende och i granskningen lyfts några kritiska aktiviteter som

nämnden behöver säkerställa god kontroll kring.
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Uppföljning sker men vi bedömer att den behöver utvecklas, för att nämnden ska få bättre

förutsättningar att bedöma hur väl insatserna fungerar över tid, som en del av sitt syste-

matiska kvalitetsarbete.

4. Sker ändamålsenlig återrapportering till nämnden?

Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt. Nämnden får kontinuerlig återrapporte-

ring om olika händelser och ärenden som direkt eller indirekt berör verksamheten för

nyanlända.

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendat-

ioner:

 För att tydliggöra styrningen och underlätta uppföljningen behöver nämnden ta fram
indikatorer som konkretiserar mål och möjliggör mätning.

 För att säkerställa god kontroll och minska sårbarheten i verksamheten behöver
nämnden kartlägga mottagningsprocessen och säkerställa att det finns rutinbeskriv-
ningar kopplat till alla väsentliga aktiviteter.



Lärande- och arbetsnämndens verksamhet för nyanlända

Oktober 2015 4 av 13
Revisorerna i Forshaga kommun
PwC

1. Inledning

1.1. Bakgrund
Den 1 december 2012 tog Arbetsförmedlingen över stora delar av ansvaret för introdukt-

ion av och introduktionsersättningen till nyanlända med uppehållstillstånd. Kommunen

har fortfarande ett visst ansvar efter reformen. Exempelvis svarar kommunen för bostads-

försörjning, SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skolor, barnomsorg och

insatser inom det sociala området.

Forshaga kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 35 nyan-

lända per år. Bland Sveriges 290 kommuner kom kommunen på 144:e plats i mottagandet

av nyanlända i förhållande till folkmängden.

Migrationsverkets samlade bedömning i prognosen från 2015-04-28 är att antalet asylsö-

kande till Sverige kommer att vara fortsatt högt. Denna utvecklig kommer troligtvis också

påverka Forshagas verksamhet för nyanlända med uppehållstillstånd. Mot denna bak-

grund har kommunens revisorer i sin riskanalys beslutat att genomföra en fördjupad

granskning av kommunens verksamhet för nyanlända med uppehållstillstånd.

1.2. Syfte och Revisionsfråga
Syftet med granskningen är att undersöka om lärande- och arbetsnämnden säkerställer

att nyanlända med uppehållstillstånd ges goda förutsättningar för att få bl.a. boende,

samhällsorientering och en meningsfull sysselsättning, kopplat till kommunernas ansvar

för personer med uppehållstillstånd. Följande revisionsfråga ska besvaras.

 Bedriver lärande- och arbetsnämnden en ändamålsenlig verksamhet för nyan-

lända med uppehållstillstånd?

1.3. Revisionskriterier

 Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197).

 Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invå-
nare.

 Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invånare.

 Lokalt styrande dokument.

1.4. Kontrollmål

1. Finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för mottagandet av nyanlända med uppe-
hållstillstånd?

2. Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan med berörda aktörer internt och
externt (såsom det kommunala bostadsbolaget och Arbetsförmedlingen)?

3. Bedrivs väl fungerande etableringsinsatser i kommunen (samhällsorientering, SFI
etc.) samt följs dessa upp?

4. Sker ändamålsenlig återrapportering till nämnden?
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1.5. Avgränsning och metod
Granskningen avgränsas till lärande- och arbetsnämnden (LAN). Informationen till

granskningen har inhämtats via intervjuer med förvaltningschef, enhetschef Individ- och

familjeomsorg (IFO), integrationssamordnare, praktiksamordnare, administratör och

lärare i SFI, integrationsansvarig för RödaKorset i Forshaga samt en handläggare vid Ar-

betsförmedlingen (AF) i Forshaga.

1.6. Kort om regelverket för nyanlända med uppe-
hållstillstånd

Den 1 december 2010 övertog AF det kommunala ansvaret för introduktionen av och in-

troduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den nya lagen om

etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år men inte 65

år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhö-

riga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som saknar föräldrar

i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen.

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige

delas mellan kommuner, landsting, Migrationsverket, Försäkringskassan och länsstyrel-

serna. När det gäller själva integrationsprocessen är det oftast personer från AF och

kommunerna den nyanlända möter.

AF ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. I det ingår att

samordna etableringsinsatserna och att fungera både stödjande och pådrivande i förhål-

lande till andra parter. Myndigheten ansvarar för att en etableringsplan upprättas och att

etableringssamtalen genomförs och beslutar om etableringsersättning. I uppdraget ingår

också att fastställa länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket.

Kommunerna har fortfarande ett visst ansvar även efter reformen. Kommunerna an-

svarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid behov ge praktisk hjälp i sam-

band med bosättning. De ansvarar också för undervisning i SFI, samhällsorientering och

annan vuxenutbildning samt förskola, skola, barnomsorg och andra insatser för barn och

ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till eta-

bleringsersättning.

I Sverige tar det i genomsnitt 7 år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i ar-

bete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor.

Mottagna* i Forshaga kommun år 2011 - 201508

2011 2012 2013 2014 201508

Mottagna 11 15 21 49 38

Flyttat 5 11 9 5

Netto 6 4 12 44 38

*Enligt statistik från lärande- och arbetsförvaltningen.
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2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner?

2.1.1. Iakttagelser
I budget för år 2015 framgår att LAN har två mål som direkt anknyter till nämndens verk-

samhet kring nyanlända. Dessa mål återges också direkt eller indirekt av de intervjuade:

Nämndmål Beskrivning
Medborgarna ges förutsättningar att forma
ett hälsosamt och berikande liv.

I ett hälsosamt och berikande liv ingår en menings-
full utbildning, sysselsättning och fritid. Kommunen
erbjuder olika former av stöd för de kommuninvå-
nare som saknar dessa förutsättningar.

Alla kan försörja sig själva. Individanpassade insatser och samverkan syftande
till egen självförsörjning.

De intervjuade anger att målstrukturen finns tillgänglig i kommunens verksamhetssystem

(Stratsys), vilket nämnden också ska ha tillgång till. I systemet presenteras även resultat.

Det framkommer åsikter om att målen behöver förtydligas och indikatorer tas fram, som

grund till att lättare kunna mäta och följa upp verksamhetens utveckling och resultat.

När det gäller riktlinjer, rutiner och olika aktiviteter kopplat till kommunens ansvar kring

mottagande av nyanlända, berörs det i flera olika dokument, vilka de intervjuade också

redogör för. De intervjuade redogör även för dessa dokument och det framkommer även

att vissa aktiviteter, i eller kopplat till, mottagandet är mycket personbundet. Exempel

som nämns är kartläggning av psykisk hälsa och återsökning av statsbidrag. Nedan pre-

senteras kort berörda dokument:

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland - Avser mottagande av nyanlända, vil-

ket totalt anges vara 35 personer per år varav 20 beräknas vara personer som ordnat eget

boende. Gäller fr.o.m. 140101 tillsvidare.

Lokal överenskommelse (LÖK) - Överenskommelse mellan parterna Arbetsförmedlingen

(AF) och Forshaga kommun, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland (LIV) och Mi-

grationsverket. Avser arbete med att underlätta och påskynda nyanländas etablering. Gäl-

ler fr.o.m. 150801 - 161231.

Projektavtal med Röda korset, Samhällsorientering - Avser Röda korsets ansvar för sam-

hällsorientering samt samarbete kring bl.a. praktikplatser, kontakter med föreningar och

näringsliv m.m. som grund till att underlätta den nyanländes integrering. Gäller fr.o.m.

150101 - 151231. Varje kommun ska ha en plan för samhällsorienteringen som beskriver

samhällsorienteringens innehåll och omfattning.1 Som komplement till avtalet mellan

LAN och RödaKorset, finns en plan för samhällsorientering som, enligt uppgift, årligen

stäms av och vid behov revideras.

1 8 §, Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
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Avtal med Forshaga bostäder AB (FABO) – Avtal om att tillhandahålla hyresbostäder till

de nyanlända. Gäller fr.o.m. 120101 och tillsvidare om uppsägning inte sker 3 månader

före 1 januari kommande år.

Lokalt avtal mellan Svenska Migrationscentret, Arbetsförmedlingen och Forshaga

kommun - Avtal om ett lokalkontor i Forshaga med syfte att främja svensk migrations-

forskning och skapa jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, inkluderat

personer inom etableringsreformen. Avtal tecknades 20140101 och gäller tillsvidare.

Lokalt styrdokument för samverkan mellan Vuxengruppen IFO, Arbetsmarknadsenhet-

en och Arbetsförmedlingen i Forshaga - Dokumentet är ett gemensamt styrdokument för

samverkan i syfte att samordna insatserna för de gemensamma klienterna. Daterad

150602.

Handlingsplan för mottagande av nyanlända - Handlingsplanen anger att kommunens

mål är att den nyanlände ges förutsättningar att nå egen försörjning inom 24 månader

från det datumet som etableringsplanen upprättats. Den innehåller vissa riktlinjer och en

övergripande rutinbeskrivning av hur mottagandet av de nyanlända ska gå till och berör

delar av kommunens lagstadgade ansvar kopplat till nyanlända. Daterad 140617.

Svenska För Invandrare (SFI) - När det gäller SFI hänvisar de intervjuade till kommu-

nens uppdrag och mål enligt Skollagen2 och förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Några specifika mål kring SFI har nämnden inte. De intervjuade anger att mål för den

enskildes språkutveckling, diskuteras i det introduktionssamtal som hålls i samband med

att den nyanlände börjar SFI.

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt

Socialtjänstlagen - Riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd som för målgruppen; nyan-

lända med permanent uppehållstillstånd, framför allt kan bli aktuellt efter etableringspe-

riodens två år. Antagen av LAN 20140311.

2.1.2. Bedömning
Kontrollmål 1: Finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för mottagandet av nyanlända

med uppehållstillstånd? Vår bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt.

Det är positivt att nämnden har beslutat om övergripande mål som berör nämndens an-

svar kring mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Nämnden har också själv

eller i samarbete med andra tagit fram riktlinjer och/eller rutinbeskrivningar som beskri-

ver hur olika delar av verksamheten ska bedrivas avseende. Till målen saknas dock indika-

torer, vilket gör det svårt att mäta resultat av olika insatser och att följa upp verksamheten

på ett ändamålsenligt sätt. Till vissa aktiviteter, exempelvis kartläggning av psykisk hälsa

och återsökning av statsbidrag, saknas enligt uppgift tydliga rutinbeskrivningar. Detta

innebär bl.a. annat att verksamheten blir sårbar i händelse av personalbortfall och att

möjligheten till uppföljning och kontroll försvåras.

2 I skollagen, Kap 22, §2 anges att målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna in-
vandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin per-
sonliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsätt-
ningar.
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Rekommendationer

 Ta fram indikatorer som konkretiserar målen och möjliggör mätning samt en mer

ändamålsenlig uppföljning.

 Nämnden bör kartlägga mottagningsprocessen och säkerställa att det finns rutin-

beskrivningar kopplat till alla väsentliga aktiviteter.

2.2. Ansvarsfördelning och samverkan
2.2.1. Iakttagelser
Organisationen för mottagande av nyanlända finns inom LAN, där ansvaret i förvaltning-

en är fördelat på IFO, Vuxenutbildningen och AME.3 Förvaltningen har en ledningsgrupp

som normalt träffas varannan vecka. Då förvaltningschefen, på grund av en vakant rek-

torstjänst har fått stärka upp vuxenutbildningen, har ledningsgruppen inte haft möten så

ofta de senaste månaderna. Integrationssamordnare, SFI-personal och praktiksamord-

nare är de funktioner inom förvaltningen som främst arbetar med de nyanlända. I inter-

vjuerna anger personalen att samverkan internt fungerar bra. Några av anledningarna till

det är enligt uppgift dels att de är samlokaliserade, dels att de har en samsyn om vad de

ska uppnå tillsammans, där den nyanländes behov och målsättning är en viktig utgångs-

punkt.

När det gäller samverkan med andra förvaltningar anges att det finns utvecklingsmöjlig-

heter, där barn- och ungdomsförvaltningen nämns specifikt. Det rör sig då framför allt om

arbetet kring ensamkommande barn, vilket dock närmare inte omfattas av denna gransk-

ning. Samarbetet med FABO anges fungera bra och underlättas, enligt uppgift, av att två

av ledamöterna i LAN också sitter i FABO:s styrelse.

I stycke 2.1.1 ovan samt i bilaga 1, presenteras kort befintliga samverkansparter. Ansvars-

fördelning och samverkan med externa parter regleras i samtliga fall av antingen avtal

eller överenskommelser, vilket de intervjuade anser är bra. Samverkan anges även fungera

bra i praktiken, vilket även intygas i intervjuerna med AF och RödaKorset. En utveckl-

ingsmöjlighet som lyfts i intervjun med AF är kommunen som arbetsgivare. AF anger att

det finns kommuner där fler nyanlända kommer ut i arbete tack vare att kommunerna är

mer aktiva i att anställa nyanlända. Statistik från Kolada indikerar också att Forshaga

kommun, utifrån förväntningar grundat på befintliga förutsättningar, skulle ha en större

andel nyanlända som förvärvsarbetar.4 Några anger att samverkan med andra kommuner

och Länsstyrelsen även skulle kunna utvecklas.

2.2.2. Bedömning
Kontrollmål 2: Finns en tydlig ansvarsfördelning och samverkan med berörda aktörer

internt och externt (såsom det kommunala bostadsbolaget och Arbetsförmedlingen)?

Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

Nämnden har avtal eller överenskommelser som reglerar inriktning och ansvarsfördel-

ning med samtliga av de, kopplat till mottagningsprocessen, viktigaste parterna. Vi bedö-

mer också att arbetet i praktiken följer det som är beslutat och att den nyanländes behov

och önskemål är en central del i samverkansarbetet. När det gäller nämndens ansvar för

3 IFO – Individ- och familjeomsorg. AME – Arbetsmarknadsenhet.
4 Kolada.se, Kommun- och Landstingsdatabasen, Nyckeltal N00486.
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samtliga nyanlända, indikerar granskningen att det finns, samverkansfrågor med barn-

och ungdomsnämnden som behöver belysas.

2.3. Etableringsinsatser
2.3.1. Iakttagelser
LAN ansvarar enligt reglementet för att bl.a. fullgöra uppdraget om mottagande och eta-

blering av nyanlända enligt Lag 2010:197. För LAN innebär detta ansvar för; mottagande,

bostadsförsörjning, SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt insatser

inom det sociala området. Som angetts i stycke 2.1.1 har nämnden skrivit avtal med exter-

na parter kring några av ansvarsområdena. I intervjuerna anges att alla nyanlända har

någon form av sysselsättning5.

2.3.1.1. Mottagande
Med mottagande avses i nämndens reglemente allt från tecknande av avtal till faktisk

verksamhet. Med mottagande avses i detta stycke aktiviteter inför och vid den nyanländes

ankomst till kommunen. I ovan nämnd ”Handlingsplan för mottagandet av nyanlända”

beskrivs vilka aktiviteter som ska genomföras inför och vid den nyanländes ankomst. I

intervjuerna med integrationssamordnaren och praktiksamordnaren presenteras även de

olika aktiviteter som genomförs. En viktig aspekt som nämns i intervjuerna är att antalet

personer som bor i eget boende (EBO) har ökat. Dessa personer får kommunen normalt

ingen förhandsinformation om, vilket ställer krav på snabba insatser och flexibilitet. En

annan aspekt är vikten av att snabbt fastställa den nyanländes psykosociala hälsa, som

grund till att kunna anpassa insatser som skapar trygghet och leder till utveckling. I inter-

vjuerna framgår att denna kontroll idag främst genomförs av integrationssamordnaren

med visst stöd från IFO-chefen. Möjligheten att remittera den nyanlände till Centrum för

Traumatisk Stress6 finns men tyvärr är det enligt uppgift en väntetid på ca 3 månader för

att få komma dit. Mottagandet underlättas enligt uppgift av integrationssamordnarens

breda språkkunskaper och egna erfarenheter som tidigare nyanländ i Sverige.

2.3.1.2. Bostadsförsörjning
FABO:s roll i kommunens bostadsförsörjningsansvar framkommer inte tydligt i ägardi-

rektivet men genom avtalet mellan LAN och FABO som nämns i stycke 2.2.1. I intervjuer-

na anges att LAN har ca 20 lägenheter som det bor nyanlända i. Om någon av dessa lä-

genheter blir lediga får integrationssamordnaren en förfrågan om de vill ha kvar lägenhet-

en innan det går till det ordinarie beståndet. Samverkan med FABO anges fungera bra.

Det ökade inflödet av nyanlända har resulterat i att det idag är en större utmaning att sä-

kerställa bra boenden för alla. Det kommer också fler nyanlända som enligt uppgift ordnat

eget boende, genom privata aktörer, vilka nyttjar den ökade efterfrågan på boenden.

2.3.1.3. SFI
Kommunen organiserar egen vuxenutbildning, där SFI är en del. SFI organiseras i tre stu-

dievägar grundat på den nyanländes tidigare utbildningserfarenhet och de har kurser i

nivå A-D. Utbildningen hålls i fyra olika grupper för att skapa en god flexibilitet kopplat

till SFI-nivå och elevernas utveckling. Omfattningen är 15 h/vecka och nivå. Utbildning i

5 Med sysselsättning avses då enligt uppgift; arbete, praktik eller studier.
6 Centrum för Traumatisk Stress är en del av Landstinget i Värmland, med inriktning mot behand-
ling av posttraumatisk stress.
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svenska för invandrare upphandlas även interkommunalt via Karlstads kommun då en-

skilda behov ibland övergår kommunens förmåga och utbud. Ett nätverk mellan Värm-

landskommunerna möjliggör ett organiserat Yrkes-SFI. Samarbetet med AF möjliggör för

eleverna att delta i praktik och studera samtidigt. För de elever som förvärvsarbetar och

har svårt att studera dagtid finns möjlighet att studera kvällstid. Kommunen har studie-

och yrkesvägledare för vuxnas lärande. Utöver generella informationsinsatser för vuxen-

utbildning har kommunen genom Integrationsenheten och Vuxenutbildningen ett nära

samarbete med RödaKorset.

SFI-verksamheten hade 92 studerande under år 2014. Kommunen arbetar utifrån SFI-

utredningen, SOU 2013:76 - valfrihet, flexibilitet och individanpassning. Tillgången till

lokaler, i samband med allt fler elever, har varit ansträngd och tjänsterna har utvecklats

med ytterligare 0,5 årsarbetare. Forshaga kommun visar goda resultat för elever som läser

svenska för invandrare. 7 I intervjuerna anges några saker som bidrar till ett gott resultat.

Det handlar bl.a. om introduktionssamtalet som ligger till grund, dels till att hitta rätt

utgångsläge för den nyanlände, dels att i den mån det går individanpassa utbildningen

kopplat till den nyanländes mål och intressen. Ett gott samarbete med både AF och Röda-

Korset lyfts också fram.

2.3.1.4. Samhällsorientering och sociala insatser
RödaKorset svarar för samhällsorienteringen för nyanlända på uppdrag av LAN. Uppdra-

get regleras som tidigare nämnt i avtal. Lösningen är den enda av sitt slag i Sverige och

har rönt nationellt intresse. Enligt underlag från RödaKorset kommer det under år 2015

hållas 42 tematräffar på tisdagar om 1,5 timmar, sammanlagt 63 timmar samhällsoriente-

ring. Detta är lite mer än de lagstadgade 60 timmarna. RödaKorset anger att de i sam-

hällsorienteringen utgår från de ämnesområden som beskrivs i förordningen om sam-

hällsorientering8 med viss flexibilitet med hänsyn till individens bakgrund, inlärnings-

förmåga och behov. De bjuder in ämneskunniga föreläsare som kan ge en bred ämnesin-

blick varje gång. Vissa delar kör de i samverkan med SFI så att en bred grupp elever kan

får möjlighet att ta del av informationen. Allmänt gäller att verksamheten ska ge delaktig-

het och möjlighet att känna till samhällets grundläggande värderingar. En utmaning

kopplat till samhällsorienteringen, liksom andra delar i integrationsprocessen, har varit

svårigheten att få tag på tolkar i främst Tigrinja9 och Somaliska.

Utöver samhällsinformationen har RödaKorset på uppdrag av kommunen ansvar för att

utveckla kontaktnät av frivilliga samt med föreningsliv med syfte att underlätta integrat-

ionen av nyanlända. Enligt uppgift har RödaKorset i dag ca 35 personer som arbetar för

dem ideellt. Med hjälp av dessa personer bedriver RödaKorset extra insatser i form av

läxhjälp och ibland olika projekt, för att underlätta integration, stimulera intressen och

skapa social samvaro. Det råder en nära samverkan med främst kommunens integrations-

samordnare kring olika sociala insatser och stöd till de nyanlända.

7 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 2015, Uppföljning av SFI (2013)
8 Förordning 2010:1138 ger föreskrifter om syfte, omfattning och innehåll avseende den samhällso-
rientering som varje kommun ska tillhandahålla nyanlända invandrare.
9 Språket Tigrinja talas i norra Etiopien och Eritrea.
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2.3.1.5. Uppföljning
På individnivå sker det en naturlig uppföljning inom SFI och samhällsorienteringen, då

elevernas kunskapsnivåer testas efter hand som utbildningen fortlöper. Vid sidan av detta

sker en kontinuerlig dialog med de nyanlända och mellan de olika parterna; integrations-

samordnare, SFI-lärare, AF, RödaKorset och FABO.

En mer formell uppföljning sker främst inom SFI. I intervjuerna anges att ett antal olika

värden redovisas till skolverket en gång per halvår, bl.a. resultat på nationella prov. Det

finns även en ambition om att arbeta mer med egna utvärderingar, där elevernas delak-

tighet i större utsträckning ska utgöra en del av verksamhetens systematiska kvalitetsar-

bete. Enligt avtal sker även en uppföljning av RödaKorsets verksamhet. I granskningen

har vi också tagit del av en utvärdering av projektet ”Effektiviserad integration”, där LAN

och RödaKorset samverkat med syfte att stärka och utveckla insatser och metoder med

målsättning att skapa goda förutsättningar för flyktingguider och familjekontakter.

De främsta utmaningar de intervjuade nämner kopplat till integrationsverksamheten är:

 Brist på bostäder.

 Att det har varit brist på behöriga lärare och utbildningslokaler.

 Behov av att utveckla arbetet med validering av utbildningar från andra länder.

 Att hantera och arbeta med de nyanländas psykiska hälsa.

 Att göra verksamheten hållbar så att kvalitet hålls i längden.

 Att förbättra den tid det tar för de nyanlända att etablera sig och nå självförsörj-

ning.

I intervjuerna och enligt redovisningen för år 2014 framkommer det att verksamheten för

flyktingmottagande bedrivs inom given budget.

2.3.2. Bedömning
Kontrollmål 3: Bedrivs väl fungerande etableringsinsatser i kommunen (samhällsori-

entering, SFI etc.) samt följs dessa upp? Vår bedömning är att kontrollmålet är

uppfyllt.

Som redovisats ovan finns det en tydlig organisation och struktur kring arbetet med nyan-

lända och olika etableringsinsatser. När det gäller LAN:s ansvar för olika insatser, i egen

eller delad regi, är vår bedömning att de i allt väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen grundar sig framför allt på den information vi fått i intervjuerna, då det

bara är från SFI-undervisningen vi har tydliga underlag som stärker det goda resultatet.

Några av de aktiviteter som genomförs är samtidigt mycket personberoende och i inter-

vjuerna nämns kartläggning av psykisk hälsa som en mycket viktig aktivitet i mottagan-

det. Även om bedömningen är att aktiviteten fungerar väl idag, bedömer vi att nämnden

bör säkerställa en mer metodisk och mindre personberoende lösning kring kartläggningen

av de nyanländas psykiska hälsa.

Uppföljning av etableringsinsatserna bör vara en naturlig del av nämndens styrning och

systematiska kvalitetsarbetsarbete. Uppföljning sker men vi bedömer att den behöver ut-

vecklas, för att nämnden ska få bättre förutsättningar att bedöma hur väl insatserna fun-

gerar över tid, som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete. En viktig del i detta arbete
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är att genom väl valda indikatorer och eventuella kundundersökningar, kunna mäta utfall

och de nyanländas upplevelser av verksamheten. Rekommendation kring detta lämnades i

stycke 2.1.2. ovan.

2.4. Sker ändamålsenlig återrapportering till nämn-
den?

2.4.1. Iakttagelser
Vid vår genomgång av nämndens protokoll för perioden maj 2014 – september 2015

framkommer att nämnden ges muntlig information om verksamheten kopplat till nyan-

lända, eller har ärenden kopplat till verksamheter kring nyanlända, på 13 av 15 samman-

träden. Det rör sig bl.a. om information kopplat till boende och bostadsförsörjning, ut-

bildning/SFI, AME, ersättningsfördelning av statliga medel och samverkan med AF och

RödaKorset. Utöver detta lämnas även målavstämningar och verksamhetsuppföljning

som berör arbetet med nyanlända.

I intervjuerna nämns framför allt avrapporteringen som lämnas i samband med delårs-

och årsbokslut. Ett återkommande inslag på nämndsammanträdena är, enligt uppgift, att

någon del av nämndens verksamheter kommer på besök och redogör för verksamheten.

Integrationssamordnaren var enligt nämndens protokoll på besök senast i maj 2014.

2.4.2. Bedömning
Kontrollmål 4: Sker ändamålsenlig återrapportering till nämnden? Vår bedömning

är att kontrollmålet är uppfyllt.

Nämnden får kontinuerlig återrapportering om olika händelser och ärenden som direkt

eller indirekt berör verksamheten för nyanlända. Detta sker både genom redovisning di-

rekt från verksamheten och ansvariga chefer samt genom ärenden kopplat till insatserna.

De flesta av de utmaningar som nämns i stycke 2.3.1 ovan ingår i avrapporteringen till

nämnden.
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3. Revisionell bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att lärande- och arbetsnämnden i allt väsentligt be-

driver en ändamålsenlig verksamhet för nyanlända med uppehållstillstånd.

Nämnden har beslutat om övergripande mål som berör nämndens ansvar kring motta-

gande av nyanlända med uppehållstillstånd. Nämnden har också själv eller i samarbete

med andra tagit fram riktlinjer och/eller rutinbeskrivningar som beskriver hur olika delar

av verksamheten ska bedrivas avseende. Till målen saknas dock indikatorer, vilket gör det

svårt att mäta resultat av olika insatser och att följa upp verksamheten på ett ändamålsen-

ligt sätt. Till vissa aktiviteter saknas en tydlig rutinbeskrivning, vilket innebär att verk-

samheten blir sårbar i händelse av personalbortfall.

Nämnden har avtal eller överenskommelser som reglerar inriktning och ansvarsfördel-

ning med samtliga av de, kopplat till mottagningsprocessen, viktigaste parterna. Vi bedö-

mer också att arbetet i praktiken följer det som är beslutat och att den nyanländes behov

och önskemål är en central del i samverkansarbetet.

God samverkan lägger ofta också grunden till ett gott genomförande. När det gäller

nämndens ansvar för olika insatser, i egen eller delad regi, är vår bedömning att de i allt

väsentligt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Uppföljning av etableringsinsatserna bör vara en naturlig del av nämndens styrning och

systematiska kvalitetsarbetsarbete. Uppföljning sker men vi bedömer att den behöver ut-

vecklas, för att nämnden ska få bättre förutsättningar att bedöma hur väl insatserna fun-

gerar över tid, som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete och effektivare styrning.

Nämnden får kontinuerlig återrapportering om olika händelser och ärenden som direkt

eller indirekt berör verksamheten för nyanlända.
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