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Integration – revisionsrapport
Bilagor:
Redovisning av flyktingar
Överenskommelse
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av
kommunens ”generella” ansvar för invandrare. Syftet med granskningen har
varit att kartlägga och bedöma hur Luleå kommun arbetar med
integrationsarbetet och vilken uppföljning som utförs. Granskningen har skett
dels på kommunövergripande nivå, dels på förvaltningsnivå. På
förvaltningsnivå har granskningen avgränsats till arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Kommunrevisorerna lämnar sammanfattningsvis följande rekommendationer:
•

•

•

•

Det är angeläget att en revidering och uppföljning av integrationsprogrammet genomförs. I kommande integrationsprogram bör rutiner för
uppföljning fastställas
Det är nödvändigt att införa ett arbetssätt som ger en helhetssyn om hur
kommunens arbete med integration genomförs och utvärderas. En samlad
bild av verksamheten är en förutsättning för att ta beslut om hur
integrationsarbetet skall bedrivas och utvecklas
Det finns fastställda strategier för integrationsarbetet för arbetsmarknadsoch sysselsättningsenheten samt för socialförvaltningen. Uppföljning av
hur enheterna har fullgjort sina uppdrag bör genomföras
För barn- och utbildningsförvaltningen är det väsentligt att
handlingsplanen för undervisning av barn med flerspråkig och
mångkulturell bakgrund i Luleå kommun kontinuerligt följs upp och att
utvärdering av vidtagna åtgärder genomförs
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•

Det finns inga tecknade avtal för socialförvaltningens och för
vuxenutbildningens samverkan med olika externa aktörer. För att
säkerställa en fortsatt fungerande samverkan bör förvaltningen/nämnden
överväga om avtal skall tecknas.

Revisorerna begär kommunstyrelsens yttrande över rapporten.
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGENS YTTRANDE
Arbetsmarknadsförvaltningen lämnar följande kommentarer till de punkter
som rör förvaltningens åtagande. (Separat yttrande från invandrarrådet)
Som KPMG konstaterar så finns det fastställda strategier gällande
integrationsarbetet för arbetsmarknads- och sysselsättningsavdelningen.
Arbetsmarknadsavdelningens uppgift är att stödja människor som finns
utanför arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar,
verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser.
Avdelningen utreder, bedömer och deltar även i projekt som har anknytning
till arbetsmarknadspolitik. Avdelningen samarbetar även externt med till
exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, lokala fackliga
organisationer, olika föreningar, skolor och internt med socialförvaltningen
och vuxenutbildningen. Samverkan med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan regleras i avtal.
Sysselsättningsavdelningens uppgift är att erbjuda de människor som befinner
sig utanför arbetsmarknaden en sysselsättning som praktik- eller
utbildningsplats. Avdelningen har omkring 150 platser varav ca 30 % har
tilldelats medborgare från ett utomnordiskt land.
Rapporten visar på att arbetsmarknads- och sysselsättningsavdelningen har
fullgjort sina åtagande i Luleå kommuns integrationsprogram men att det
finns brister gällande uppföljning och utvärdering.
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Arbetsmarknadsförvaltningen stödjer rapportens rekommendationer
angående behovet av uppföljning och utvärderingar av genomförda åtgärder
och kommer att upparbeta riktlinjer och rutiner hur detta ska genomföras i det
integrationsprogram som nu är under revidering.
KPMG konstaterar vidare att vuxenutbildningen utifrån styrkortet utarbetat
handlingsplaner för sin verksamhet. Det är en relativt stor grupp invandrare
som efter genomförd SFI (svenska för invandrare) väljer att fortsätta att
studera vid vuxenutbildningen på grundskole- eller gymnasienivå alternativt
genomföra någon yrkesutbildning.
Verksamheten bedrivs enligt skollagen och förordningen. Vuxenutbildningen
har även samarbete med bland annat Luleå tekniska universitet,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialförvaltning.
Ett arbete med att utforma nyckeltal har påbörjats. En brukarundersökning i
form av en enkät genomförs varje år där studerande och personal besvarar
frågor om till exempel medinflytande och miljö. Enligt uppgift är resultatet
positivt från båda kategorierna. Kvalitetsrapporter som är kopplade till
styrkort och mål lämnas till Skolverket och till kommunen varje år.
Enligt revisorernas noteringar saknar Vuxenutbildningen tecknade avtal
gällande samverkan med olika externa aktörer. Vuxenutbildningen stödjer
rekommendationen att avtal bör tecknas för att säkerställa en fortsatt
fungerande samverkan inom sitt verksamhetsområde.
INVANDRARRÅDETS YTTRANDE
-

Integrationsprogrammet är under revidering. Då flertalet förvaltningar är
involverade i detta arbete har det tagit längre tid än planerat
Mottagna flyktingar från –99 till och med –04 som uppbar försörjningsstöd
och/eller introduktionsersättning efter mottagningsår och vistelsetid
redovisas i bilaga.
Invandrarrådet saknar information om situationen för övriga invandrare
vad det gäller försörjningsstöd
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-

-

Invandrarrådet delar uppfattningen om behovet av uppföljning av
förvaltningarnas fastställda strategier
Barn och utbildningsförvaltningens handlingsplan för barn med
flerspråkig och mångkulturell bakgrund är ett steg i rätt riktning.
Invandrarservice har ansökt om särskilda medel från Integrationsverket
och beviljats 374 880:- som stöd för upparbetandet av den nya
organisationen för arbetet med målgruppen. Medlen överförs i januari –07
Avtal efterfrågas för samverkan mellan socialförvaltningen, vuxenutbildningen och externa aktörer. Invandrarrådet ser arbetsförmedlingen
som den viktigaste externa samverkansparten tillsammans med
näringslivet. Den senaste överenskommelsen om utveckling av
introduktionsinsatser och integration i Norrbottens län har
undertecknats den 18/12-06 av representanter för Länsstyrelsen, LAN,
NLL, Företagarna i Norrbotten, Myndigheten för skolutveckling,
Migrationsverket, Integrationsverket och Kommunförbundet Norrbotten.
Överenskommelsen ger stöd för lokala avtal mellan olika samverkansparter. Se bilaga
För flyktingars introduktion finns en sådan lokal överenskommelse som
revideras årligen.

Yvonne Stålnacke yrkar bifall till ovanstående yttrande.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta att
-

godkänna ovanstående yttrande som svar på revisorernas rapport om
kommunens integrationsarbete.
_____
Kommunstyrelsen beslutar att
-

godkänna ovanstående yttrande som svar på revisorernas rapport om
kommunens integrationsarbete.
_____
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