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Svar på revisionens granskning av flyktingmottagande och 

integrationsarbete 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

utforma en modell för samlad uppföljning inom 

integrationsområdet. 

 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

säkerställa att alla återsökningsmöjligheter har fångats upp och 

ansvarsfördelats och att detta följs upp varje år.   

 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

se över riktlinjerna för ansökning till den gemensamma 

resursen.  

 

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att 

ta fram en rutin för utvärderingen av Fördelning av statliga 

ersättningar för nyanlända flyktingar 

 

5. Kommunstyrelsen lägger i övrigt granskningsrapporten till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har granskat 

kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden i syfte att bedöma 

ändamålsenligheten i styrning, genomförande och uppföljning av 

kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att de granskade 

nämnderna i väsentliga delar har en ändamålsenlig styrning, 

genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande 

och integration men att det finns områden som bör utvecklas och 

stärkas. 

 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen: 

 Att i samband med införandet av program för integration 

utforma en modell för samlad uppföljning inom 

integrationsområdet. 

 Att införa mål och resultatmått i arbetet med lokal 

överenskommelse och i kommunens samverkan kring 

flyktingmottagande och integration. 
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 Sammanställa rutinerna för återsökning av statsbidrag inom 

flyktingområdet. 

  forts 

forts 

 

 Att i nämndplan tydliggöra insatser för att bidra till gemensamt 

resultatmål om 

 integration, och i det sammanhanget säkerställa indikatorer som 

går att mäta. 

 Att i samband med införande av program för integration se över 

behovet av nya och förändrade riktlinjer. 

 

Revisionen önskar svar med anledning av granskningsrapporten 

senast den 31 januari 2017. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till svar till 

revisionen samt förslår att kommunstyrelsen ger kontoret i uppdrag 

att: 

 utforma en modell för samlad uppföljning inom 

integrationsområdet. 

 säkerställa att alla återsökningsmöjligheter har fångats upp och 

ansvarsfördelats och att detta följs upp varje år.   

 se över riktlinjerna för ansökning till den gemensamma resursen.  

 ta fram en rutin för utvärderingen av Fördelning av statliga 

ersättningar för nyanlända flyktingar.  

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll den 10 januari 2017 § 10. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2016. 

Granskning av flyktingmottagande och integrationsarbete.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen      

 
 



 

Laholms kommun, Kommunstyrelsen 

Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 
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Granskning av flyktingmottagande och integrationsarbete 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utforma en modell för samlad 

uppföljning inom integrationsområdet. 

 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att säkerställa att alla 

återsökningsmöjligheter har fångats upp och ansvarsfördelats och att detta följs upp varje år.   

 

3. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över riktlinjerna för 

ansökning till den gemensamma resursen.  

 

4. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en rutin för 

utvärderingen av ”Fördelning av statliga ersättningar för nyanlända flyktingar”.  

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har överlämnat en rapport till kommunstyrelsen, kultur- och 

utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden angående granskning av 

flyktingmottande och integrationsarbete. Granskningens syfte vara att bedöma 

ändamålsenligheten i styrning, genomförande och uppföljning av kommunens 

flyktingmottagning och integrationsarbete. Revisionen begär svar med anledning av 

granskningsrapporten senast den 31 januari 2017. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att nämnderna i väsentliga delar har ändamålsenlig 

styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagning och 

integrationsarbete. Revisionens rapport innehåller följande rekommendationer som berör 

kommunstyrelsen: 

 

1. Att i samband med införandet av program för integration utforma en modell för 

uppföljning av programmet samlad uppföljning inom integrationsområdet.  

 

2. Att införa mål och resultatmått i arbetet med lokal överenskommelse och i kommunens 

samverkan kring flyktingmottagande och integration.  

 

3. Sammanställa rutinerna för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet.  
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4. Att i samband med nämndplaner tydliggöra sina insatser för att bidra till gemensamt 

resultatmål om integration, och i det sammanhanget säkerställa indikatorer som går att 

mäta.  

 

5. Att i samband med införande av program för integration se över behovet av nya och 

förändrade riktlinjer.  

 

Nedan redovisas svar på revisionsrapportens rekommendationer.  

1. Att i samband med införandet av program för integration utforma en modell för samlad 

uppföljning inom integrationsområdet.  

I förslaget tydliggörs att det är varje nämnds ansvar att följa upp att programmet 

införlivas i deras verksamhet och tas i beaktning i deras planerings- och budgetprocess. I 

förslaget tydliggörs även att uppföljning av programmet kommer att göras årsvis i 

samband med årsredovisningen. För att säkerställa att programmet tas i beaktning av alla 

nämnder och tillsammans nå programmets mål, rekommenderas att kommunstyrelsen ger 

kommunledningskontoret i uppdrag att utforma en modell för samlad uppföljning inom 

integrationsområdet.  

 

Inom ramen för den regionala strategiska gruppen integration pågår ett arbete att ta fram 

indikatorer, uppföljningar och utvärderingsmetoder av regionens samlade arbete inom 

integrationsområdet. Kommunledningskontoret kommer även framöver att följa gruppens 

arbete och skapa förutsättningar för att arbetet med utvärdering och uppföljning kan 

genomföras.  

 

 

2. Att införa mål och resultatmått i arbetet med lokal överenskommelse och i kommunens 

samverkan kring flyktingmottagande och integration.  

Den lokala överenskommelsen bör arbetas fram i en gemensam process och syftar till att 

tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, 

kommuner, samt andra myndigheter och organisationer. En lokal överenskommelse är 

också ett strategiskt dokument för hur samverkan kan utvecklas och följas upp. 

Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda 

parter. Det pågår en översyn av den lokala överenskommelsen. Ett av arbetets område 

handlar om att införa mål och resultatmått.  

 

Arbetet med den lokala överenskommelsen kräver att det finns en samordning internt 

mellan kommunens berörda nämnder och verksamheter. Mycket av kommunens 

övergripande samverkan kring flyktingmottagande och integration har pågått inom ramen 

för Utvecklingsgruppen Integration. Utvecklingsgruppen Integration upphör from 2017. 

Det är av vikt att samordningen av kommunens integrationsarbete landar in i ett 

sammanhang. Integrationsarbetet går in som en naturlig del i kommunens övergripande 

utvecklingsområden. Dokumentet styrning och ledning tydliggör i vilka sammanhang 

integrationsarbetet tas upp.   

 

3. Sammanställa rutinerna för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet.  

Återsökningsansvaret för statsbidragen ligger hos respektive nämnd och verksamhet. Det 

har gjorts ett stort arbete de senaste åren kring återsökningar för att säkerställa att varje 

verksamhet vet vem som ansvarar för vad. Det har införts separata koder i redovisningen 

för att kostnader ska gå lätt att följa. Verksamheterna har fått information och utbildning 
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kring återsökningarna. Återsökningar tas idag upp som en del av verksamheternas interna 

kontroll. Det finns rutiner inom respektive verksamhet som omfattar återsökningar 

kopplat till deras område, men ingen gemensam sammanställning av dessa.  

 

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att säkerställa att alla 

återsökningsmöjligheter har fångats upp och ansvarsfördelats och att detta följs upp varje 

år.   

 

 

4. Att i samband med nämndsplaner tydliggöra sina insatser för att bidra till gemensamt 

resultatmål om integration, och i det sammanhanget säkerställa indikatorer som går att 

mäta.  

Det gemensamma målet som revisionsrapporten hänvisar till finns inte med som ett 

gemensamt resultatmål i kommunplan eller i kommunstyrelsens nämndsplan för 2017.  

 

5. Att i samband med införande av program för integration se över behovet av nya och 

förändrade riktlinjer.  

 

Enligt den fördelning av schablonbidrag kommunen får för flyktingmottagandet, finns det 

en gemensam resurs som kommunstyrelsen ansvarar för. Det finns behov av att se över 

och förtydliga dessa riktlinjer.   

 

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att se över riktlinjerna för 

ansökningsförfarandet till den gemensamma resursen.  

 

Schablonersättningar kommunen får för flyktingmottagandet regleras enligt 

”Fördelning av statliga ersättningar för nyanlända flyktingar”. I riktlinjerna står 

beskrivet att kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdering av fördelningen 

kommer till stånd och att samverkan sker med övriga berörda nämnder. För att 

förstärka detta arbete, ger kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag 

att ta fram en rutin för hur utvärderingen av fördelningen går till.  

 

Om kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 

modell för uppföljning, bör denna också beakta kopplingen till ”Fördelning av 

statliga ersättningar för nyanlända flyktingar”.  

 

I samband med införandet av program för integration och under framtagande av 

en modell för gemensam uppföljning kan ytterligare behov av nya eller 

förändrade riktlinjer och rutiner dyka upp. Kommunledningskontoret kommer 

att beakta detta.  

 

 

   

Peter Andreasson 

Kommunchef 

 Anna Maria Mårtensson 

Integrationsstrateg 

 


