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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun 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. Vår sammanfattande 
bedömning är att de granskande nämnderna i väsentliga delar har en ändamålsenlig 
styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och integration.  
 
Vi grundar vår bedömning på att det i huvudsak finns ändamålsenliga mål för området och 
att ett kommungemensamt program för integration är under beredning. Det finns också en 
ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan nämnderna och en fungerande modell för 
samverkan inom kommunen. Däremot behöver samverkan med de statliga myndigheterna 
utvecklas och den samlade uppföljningen inom området stärkas.   
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Det finns gemensamma inriktnings- och resultatmål för integration 

 Det har bildats en utvecklingsgrupp för integrationsarbetet (samverkansforum) 

 Samverkan inom kommunen beskrivs som välfungerande 

 Det pågår arbete med ett kommungemensamt program för integration 

 Kommunen har en lokal överenskommelse med bl. a. Arbetsförmedlingen om 

samverkan kring nyanländas etablering 

 Det pågår omorganisering av mottagandet av nyanlända i kommunen 

 Skolgången på gymnasiet kom under första delen av 2016 inte igång fullt ut för alla 

nyanlända barn 

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi 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. 

 Säkra rutinerna för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 

ungdomsnämnden och socialnämnden: 

► Att i sina respektive nämndplaner tydliggöra sina 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. 

Vi rekommenderar kultur- och utvecklingsnämnden: 

► Att se till att uppföljningen av samhällsorienteringen också rapporteras till nämnden. 

► Att följa upp och bevaka tillgången till gymnasieutbildning för nyanlända barn och 

ungdomar.  
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

I december 2010 trädde etableringsreformen i kraft vilket innebar att Arbetsförmedlingen 
övertog samordningsansvaret för etablering av nyanlända flyktingar och vissa invandrare. I 
etableringsuppdraget ingår en samverkansskyldighet med framförallt Migrationsverket, 
Försäkringskassan, länsstyrelserna och kommunerna. När det gäller nyanlända flyktingar och 
invandrare har kommunen fortsatt ansvar för: 
 

► mottagande  
► bostadsförsörjning  
► undervisning i svenska (sfi)  
► samhällsorientering och annan vuxenutbildning  
► skola, barnomsorg   
► insatser inom det sociala området 

 
Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar och invandrare 
och arbetet med mottagande och integration ställer stora krav på den kommunala 
organisationen när det gäller service och kvalitet på både kort och lång sikt. Det kommunala 
ansvaret spänner över flera verksamhetsområden vilket förutsätter god samordning och 
samverkan mellan berörda nämnder och kommunala aktörer men även med externa aktörer.  
 
Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun beslutat 
genomföra en granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte är att bedöma ändamålsenligheten i styrning, 
genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 
► Har kommunen ändamålsenliga mål och strategier avseende flyktingmottagande och 

integrationsarbete?  
► Är mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd uppbyggt på ett ändamålsenligt 

sätt? 
► Finns det tydliga rutiner och riktlinjer inom området? 
► Bedrivs verksamheten i enlighet med mål och riktlinjer? 
► Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda nämnder och verksamheter? 
► Finns det en ändamålsenlig samverkan mellan berörda parter, inom och utom 

kommunen? 
► Hur sker uppföljning och återrapportering till kommunfullmäktige och berörda 

nämnder?  
► Uppfyller kommunen kraven avseende innehåll, utformning och genomförande av 

den lagstadgade samhällsorienteringen? 
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2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett 
med kommunchef, integrationsstrateg, kommunjurist, verksamhetschef kultur och 
utvecklingsverksamheten, avdelningschef kultur och utveckling, verksamhetschef barn och 
ungdomsverksamheten, chef enheten för integration och flerspråkighet  , tf. socialchef samt 
chefen för verksamheten för ensamkommande barn. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle 
att sakgranska rapporten.  

I rapporten används förkortningar för de granskade nämnderna kultur- och 
utvecklingsnämnden (KUN), barn- och ungdomsnämnden (BUN) och socialnämnden (SON). 

 

2.4. Revisionskriterier 

. 

► Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
► Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 
► Reglementen för de granskade nämnderna 
► Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända (LÖK) 

 
 

2.5. Kort om flyktingmottagande i Laholms kommun 

 
Antal nyanlända flyktingar i Laholms kommun har minskat under januari-juli 2016 jämfört 
med samma period 2015. 
 
Mottagna i Laholms kommun 2015-2016 (juli), antal individer 

 
Källa: kommunens egna uppgifter 
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När det gäller ensamkommande barn har kommunen hittills i år tagit emot 13 barn vilket är 
en minskning jämfört med förra året. I augusti 2016 hade kommunen 87 barn boende på 
HVB hem och 27 barn i familjehem. 
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3. Granskningsresultat 

 

3.1. Mål och strategier 

3.1.1. Iakttagelser 

Målstyrningsmodellen i Laholms kommun består av fem nivåer: vision, inriktningsmål, 
gemensamma resultatmål, nämndens resultatmål och verksamhetsmål. Vision och 
inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige och det gäller även de gemensamma 
resultatmålen som arbetas fram av kommunstyrelsen. De nämndspecifika resultatmålen 
beslutas av nämnderna.  
 
Kommunfullmäktige har antagit ett inriktningsmål som lyder: ”Laholm ska vara en 
välkomnande kommun som aktivt arbetar med integration”. Det finns också ett antaget 
gemensamt resultatmål: ”Nyanlända invandrare ska bli egenförsörjande snabbare.” 
Det är endast socialnämnden som har antagit egna mål specifikt för flyktingmottagande och 
integration.  
 
De tre egna resultatmålen i socialnämndens nämndplan avser ensamkommande barn: 
 

► Ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Laholm ska ges optimala 
möjligheter till personlig utveckling genom att ta del av det som samhället erbjuder i 
form av skola, föreningsliv, kontakter med arbetsmarknaden, allmänna 
kommunikationer, kultur, myndighetskontakter samt god omsorg och ett tryggt 
boende. 

► Verksamheten ska underlätta och stötta barnen/ungdomarna i att hålla kontakt med 
anhöriga och närstående samt aktivt arbeta för att ha ett gott förhållande och en god 
samverkan med god man/särskilt förordnad vårdnadshavare. 

► En nära samverkan med civilsamhället ska ske för att underlätta integrationen och 
öka möjligheten att erbjuda en-samkommande barn olika boendeformer. 

 
I anslutning till målen anges följande utvecklingsområden: 
 

► Socialtjänsten skall vara aktiva i samverkan med andra samverkanspartners under 
etableringsfasen för de nyanlända till Sverige. Arbetet skall ske utifrån den lokala 
överenskommelsen som arbetats fram mellan de olika samverkanspartners (LÖK). 
Arbetet skall utvecklas i samverkan med civilsamhället. 

 
Kultur- och utvecklingsnämnden har inte antagit egna resultatmål specifikt för 
flyktingmottagande och integration men ansvarar för mätning av det gemensamma 
resultatmålet om att nyanlända invandrare ska bli egenförsörjande snabbare. De målsatta 
indikatorerna för det målet är:  
 

► Arbetslöshet nyanlända per individ, öppet arbetslös (efter etableringsinsatser) 
► Arbetslöshet nyanlända per individ, i program med aktivitetsstöd (efter 

etableringsinsatser) 
 
I anslutning till det gemensamma resultatmålet har KUN angett tre utvecklingsområden i sin 
nämndplan: 
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► Initiera ett kommungemensamt arbete som tydliggör kommunens ambitioner kring 
integration.  

► Förstärka erbjudandet till nyföretagare och entreprenörer. Särskilda insatser riktas till 
nyanlända.  

► Utveckla metoder, utbildningar och samverkan med andra aktörer för att öka 
nyanländas anställningsbarhet och därmed underlätta deras inträde på 
arbetsmarknaden. 

 
Barn- och ungdomsnämnden har antagit ett eget resultatmål kopplat till det gemensamma 
resultatmålet om att nyanlända ska bli egenförsörjande snabbare: 
 

► Antalet behöriga lärare med svenska som andra språk ska öka. 
 
Nämnden anger också ett utvecklingsområde kopplat till ovanstående mål: 
 

► Genom ändringar i regelverket gällande nyanländas skolgång tydliggörs kommunens 
skyldigheter vilket kommer att stärka arbetet med mottagande av nyanlända barn och 
elever. Ett utvecklingsområde i detta sammanhang är att se över och kartlägga det 
material som finns översatt som kan vara till nytta för våra nyanlända barn/elever och 
vårdnadshavare samt till vår personal. 

 
 
Kommunstyrelsen har inte antagit några egna resultatmål specifikt för integrationsområdet. 
 
Program för integration 
Det pågår arbete med ett kommungemensamt program för integration i Laholms kommun. 
Ärendet är under beredning och kommer att gå ut på remiss under september för att sedan 
behandlas av kommunfullmäktige under hösten. Syftet med det föreslagna programmet är att 
peka ut en färdriktning och vision för att kommunen ska lyckas med en långsiktig 
integrationsprocess, kort sagt att tydliggöra den politiska ambitionen inom området. Tanken 
är att programmet ska beröra alla kommunens nämnder, verksamheter och styrelser.  
 

3.1.2. Bedömning 

Vi uppfattar att det finns en medveten tanke om att inte på alla nivåer anta mål som specifikt 
omnämner nyanlända flyktingar och invandrare. Detta kan vara naturligt då nyanlända 
flyktingar med uppehållstillstånd i huvudsak har rätt till kommunal service i form av 
grundskola, vuxenutbildning, sociala insatser etc. på samma villkor som andra 
kommuninvånare. Det kan också vara så att de gemensamma resultatmålen har olika 
relevans för verksamheterna utifrån deras huvuduppdrag. Av den anledningen behöver det 
inte vara ett problem att nämnderna inte fullt ut antar egna resultatmål specifikt för 
flyktingmottagande och integration.  
 
Eftersom integration lyfts fram som ett prioriterat område i kommunen gör vi ändå 
bedömningen att styrningen skulle bli tydligare om de berörda nämnderna fullt ut anger vad 
de avser göra för att bidra till det gemensamma resultatmålet, alternativt anger om nämnden 
inte avser arbeta med målet.   
 
När det gäller förslaget till program för integration vill vi poängtera vikten av att programmet 
på ett tydligt sätt integreras med mål och indikatorer för nämndernas arbete med 
flyktingmottagande och integration. Det vill säga att programmet, och uppföljningen av 
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detsamma, inte bör bli ett separat spår i kommunens arbete med integrationsinsatser utan 
istället det samlande dokument som det är avsett att vara. 

3.2. Ansvarsfördelning och organisering i mottagandet av nyanlända 

3.2.1. Iakttagelser 

Reglementen  
I reglementena för de granskade nämnderna och kommunstyrelsen anges deras respektive 
ansvarsområden, och i några fall nämns specifikt ansvar avseende flyktingmottagande och 
integration.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att träffa avtal om flyktingmottagande samt om 
mottagande av ensamkommande barn.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar enligt reglementet för utbildning i svenska för 
invandrare. Nämnden ska också svara för mottagande, samhällsorientering och annan 
medverkan i etableringsinsatser för nyanlända invandrare som åvilar kommunen med 
undantag av mottagande och boende för ensamkommande barn. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet som 
huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola och som ansvarig för 
kompletterande utbildning i fritidshem. Flyktingmottagande och integrationsinsatser anges 
inte särskilt i det sammanhanget.  
 
Socialnämnden ansvarar för mottagande och boende för ensamkommande barn och 
därutöver för insatser enligt sociallagstiftningen som också omfattar nyanlända. 
 
Organisering 
Av ovan beskriven ansvarsfördelning följer att mottagandet av en nyanländ vuxen, familj eller 
ensamkommande barn är organiserat i flera nämnder och verksamheter.  
 
I början av 2016 inrättades en tjänst som integrationsstrateg vid kommunledningskontoret. 
Integrationsstrategen leder den kommungemensamma utvecklingsgruppen Integration, 
deltar i det regionala integrationsarbetet och sköter omvärldsbevakning. Syftet med att inrätta 
tjänsten och koppla den till ledningsgruppen har enligt uppgift varit att ta ett helhetsgrepp om 
frågan.  
 
Kultur- och utvecklingsnämnden ansvarar för kommunens mottagande av nyanlända 
flyktingar. De nyanlända anvisas antigen via den så kallade bosättningslagen som trädde i 
kraft den 1 mars 2016 (ABO = anläggningsboende) eller så flyttar de till kommunen på egen 
hand (EBO = eget boende). Mottagningsarbetet består av förberedelser i samverkan med 
Arbetsförmedlingens bosättningsenhet, Migrationsverket och Laholmshem, samordning med 
berörda kommunala enheter och andra myndigheter, organisering av inflytt och praktiskt 
mottagande vid ankomstdagen samt mottagnings- och uppföljningssamtal med individuell 
vägledning. Kommuner har hittills inte tagit emot några kvotflyktingar vilket kräver en större 
arbetsinsats. Mottagningsarbetet omfattar också återsökningar, samverkansgrupper och 
omvärldsbevakning.  
 
Det saknas tillräckligt med bostäder för nyanlända som väljer att bosätta sig i eget boende 
(EBO) i kommunen. I intervjuerna framkommer att det har gjorts ett arbete när det gäller att 



 
 
 

9 

inventera verksamheternas behov och att detta sedan lyfts till planeringskontoret. 
Utvecklingsarbetet syftar också till att kunna presentera en samlad behovsbeskrivning för 
Laholmshem, och i det sammanhanget nämns också att kommunledningen diskuterat frågan 
om bostadsbolaget ägardirektiv är tillräckligt tydliga. 
 
Arbetet med mottagandet har hittills varit organiserat i integrationsenheten inom KUN och vid 
intervjuerna framkommer att det finns planer på att den enheten ska upplösas. 
Integrationsenhetens uppdrag fördelas enligt förslaget till andra delar av verksamheten och 
kommunen. Syftet är att tydliggöra att integration är ett verksamhetsövergripande, 
horisontellt arbete som är allas ansvar och att det därför inte ska vara knutet till en 
integrationsenhet. I intervjuerna framkommer att det finns farhågor kring information och 
kommunikation kring mottagande och integration i och med en omorganisering och att det 
måste tydliggöras vem som ska ha det ansvaret. Det har gjorts en risk- och 
konsekvensanalys med anledning den planerade förändringen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden, enheten för flerspråkighet och integration, ansvarar för 
mottagande av nyanlända elever i förskola och skola. För några år sedan fattade kommunen 
beslut om att inte ta in nyanlända barn i förberedelseklasser utan att fokusera på inkludering i 
ordinarie klasser. Enheten för flerspråkighet och integration är en stödfunktion för skolor och 
förskolor som på rektors begäran erbjuder studiehandledning till nyanlända elever. Alla 
nyanlända elever kommer till enheten för kartläggning vilket enligt de intervjuade främjar 
överblicken. De ekonomiska medlen för studiehandledningen ligger också på enheten vilket 
enligt de intervjuade fungerar väl.  
 
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ekonomiskt bistånd för de nyanlända som inte 
har rätt till etableringsplan (insatser och etableringsersättning) eller har behov av 
kompletterande bistånd. Nämnden ansvarar vidare för att upprätta rehabiliteringsplaner och 
att fatta beslut om stödinsatser till barn, vuxna och familjer. Ansvaret gäller även 
förebyggande insatser samt hemsjukvård.  
 
Socialtjänsten utreder de ensamkommande barnens situation och tillgodoser deras behov av 
boende och andra insatser. Verksamheten driver fyra egna HVB (hem för vård och boende) 
samt några utslusslägenheter. Hittills har boendekostnaderna enligt vad som framkommer i 
intervju rymts inom ramen för de medel som kan återsökas från Migrationsverket. Under 
sommaren har det bedrivits undervisning vardagar 9-12 i socialtjänstens regi som ett 
komplement till kommunens sommarskolor. Det framkommer att skolgången för de 
ensamkommande barnen fram till sommaren inte hade kommit igång fullt ut pga 
överbelastning inom framförallt gymnasieskolan. Efter sommaren rapporteras att 
gymnasieskolan är ikapp och tar emot alla elever.  
 
 

3.2.2. Bedömning 

Ansvaret för mottagande- och integrationsfrågor är fördelat över ett flertal nämnder och 
verksamheter. Det har dock inte framkommit något i intervjuerna som tyder på att 
ansvarsfördelning och organisering uppfattas som otydlig eller att den skapar problem i 
verksamheterna. Ansvarsfördelningen när det gäller flyktingmottagande och integration följer 
i princip de huvuduppdrag som respektive nämnd har vilket också speglar kommunens syn 
på arbetet med integration med fokus på arbete och utbildning och inkludering. Samtidigt 
uppfattar vi att det finns en ambition att styra integrationsarbetet utifrån processperspektivet 
snarare än utifrån ett organisationsperspektiv.  
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Vår bedömning är att ansvarsfördelning och organisering är ändamålsenlig utifrån det 
uppdrag kommunen har när det gäller flyktingmottagande och integration. Men det finns 
anledning att fortsätta utvecklingsarbetet och förfina samverkan inom kommunen. Det är 
viktigt att planerade förändringar av mottagandet är tydligt kommunicerade och förankrade 
för att säkerställa att det inte uppstår oklarheter i ansvarsfördelning och uppdrag. Ett möjligt 
utvecklingsområde är att sätta mål och indikatorer för själva utvecklings- och 
samverkansarbetet i kommunen i syfte att säkerställa att utvecklingen går i önskad riktning.  
 
Det är otillfredsställande om ensamkommande barn inte fullt ut får tillgång till ordinarie 
skolundervisning i tid och tillräcklig omfattning. Även om situationen nu har löst sig finns det 
anledning att följa utvecklingen och bevaka så att liknande situation inte uppstår på nytt.  

3.3. Rutiner och riktlinjer 

De granskade nämnderna har antagit en mängd riktlinjer inom olika områden. Vi har i 
genomgången i första hand tagit sikte på riktlinjer med bäring på flyktingmottagande och 
integration.  

3.3.1. Iakttagelser 

Kultur- och utvecklingsnämnden har antagit regler och riktlinjer för introduktionsersättning till 
flyktingar och andra invandrare och dessa är enligt nämndsplanen fortfarande gällande. Det 
finns även rutiner för utbildning av nyanlända, vuxna elever på vuxenutbildningen i Laholm 
samt rutiner för utbildning av nyanlända elever på Osbecksgymnasiet.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har antagit riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. 
Därutöver finns det rutiner för mottagande av nyanlända barn/elever från andra länder.  
 
Inom socialnämndens område finns det riktlinjer för ekonomiska bidrag från HVB-hem och 
utslussningslägenhet till ensamkommande ungdomar utöver riktlinjer om exempelvis 
ekonomiskt bistånd. 
 
Återsökning 
Ansvaret för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet åvilar respektive nämnd, 
inklusive kommunstyrelsen som ansvarar för återsökning inom överförmyndarens område.  
 
Det framkommer i intervju att det har gjorts ett stort arbete kring återsökningarna 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. Enligt uppgift har verksamheterna 
fått information och utbildning kring återsökningarna.  
 
Det framkommer att återsökningarna i vissa delar av verksamheten upplevs som 
administrativt krånglig och att verksamheten väntar på datastöd som ska underlätta 
hanteringen.  
 

3.3.2. Bedömning 

Om det inte längre finns personer som uppbär introduktionsersättning i Laholms kommun är 
det rimligt att kultur- och utvecklingsnämnden fattar beslut om att upphäva riktlinjerna som 
reglerar introduktionsersättning.  
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Det är angeläget för kommunen att säkerställa effektiva rutiner för återsökning av statsbidrag 
inom flyktingområdet. Vi har inte anledning att göra någon annan bedömning än att de rutiner 
som finns är ändamålsenliga, men föreslår att respektive nämnd säkerställer att det görs 
kontinuerliga uppföljningar av att återsökning sker i tillräcklig omfattning. Vi rekommenderar 
också att rutinerna för återsökning sammanställs i en handbok eller liknande.  
 
I samband med att program för integration ska införas föreslår vi att det görs en översyn av 
behovet av nya och förändrade riktlinjer inom området. 

3.4. Samverkan 

3.4.1. Iakttagelser 

Intern samverkan (inom kommunen) 
I intervjuerna framkommer att kommunens ledningsgrupp fungerar som styrgrupp för 
integrationsarbetet. Därutöver bildade kommunen under hösten 2015 en särskild grupp, 
utvecklingsgrupp Integration, för samordning och mobilisering av kommunens verksamheter 
inom området för flyktingmottagande och integration. Ordförande i gruppen är kommunens 
integrationsstrateg och övriga medlemmar är avdelningscheferna från kultur- och 
utvecklingsverksamheten och socialtjänsten samt chefen för enheten för integration och 
flerspråkighet och en representant från räddningstjänsten. Utvecklingsgruppen har inte 
mandat att fatta beslut men kan ge underlag till kommunens chefsgrupp. Utvecklingsgruppen 
kan dock tillsätta arbetsgrupper och de första som tillsattes var inom återsökning och den 
lokala överenskommelsen (LÖK). Gruppen träffas i nuläget var tredje vecka.  
 
Det bedrivs också samverkan och samarbete i form av Språkstöd, ett projekt som drivs av 
kultur- och utvecklingsverksamheten, barn- och ungdomsverksamheten och 
kommunikationsenheten på kommunledningskontoret. Språkvän/fadder-funktionen är ett 
projekt som delfinansieras mellan KUN och SON. 
 
Det framkommer i intervjuerna att integration tidigare inte uppfattades som en 
kommunövergripande fråga som rörde alla verksamheter men att det har skett en förändring 
och att frågorna nu har kommit på den gemensamma agendan på ett tydligare sätt. De 
intervjuade beskriver den kommuninterna samverkan som välfungerande.  
 
Extern samverkan 
Laholms kommun har tecknat en lokal överenskommelse om nyanländas etablering (LÖK) 
med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Halland och Länsstyrelsen. 
Överenskommelsen som trädde i kraft 2015 syftar till att tydliggöra uppdrag, 
ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan dessa parter och andra myndigheter och 
organisationer, i förekommande fall även inom den idéburna sektorn och näringslivet. I 
bilagor till överenskommelse beskriv bland annat ansvarsfördelningen mellan nämnderna i 
Laholms kommun.  
 
Det framkommer i intervjuer att det pågår arbete med att utveckla den lokala 
överenskommelsen. Det handlar både om att se över strukturen i dokumentet men också att 
göra det mer styrande och att involvera de externa aktörerna, idag uppfattas 
överenskommelsen enligt uppgift mer som en rutinbeskrivning. Internt handlar arbetet med 
överenskommelsen även om att knyta den till kommunens arbete med program och mål för 
integrationsarbetet.  
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Inom ramen för Integration Halland, ett regionalt ESF-projekt, medverkar flera delar av 
kommunens verksamheter. Projektet handlar bland annat om att anordna utökad 
föräldrainformation till nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser samt om 
introduktion till föreningslivet.  
 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns förutsättningar för ändamålsenlig samverkan inom kommunen 
genom utvecklingsgrupp Integration och tjänsten som integrationsstrateg. 
Samverkansmodellen inbegriper flera nivåer i verksamheten och besluten fattas ytterst av 
kommunens ledningsgrupp vilket torde främja helhetssyn i samverkansarbetet. I takt med att 
kommunen närmar sig ett processinriktat sätt att arbeta med flyktingmottagande och 
integration blir det också viktigt att sätta mål och indikatorer som mäter samverkans-
processerna. Det vill säga att man inte bara följer upp och mäter vad som händer i respektive 
verksamhet.  
 
Det är viktigt för kommunen att samverkan med de statliga myndigheterna och andra aktörer 
är ändamålsenlig och effektiv. Vi gör bedömningen att det finns anledning att utveckla den 
lokala överenskommelsen i linje med de tankar som framkom vid intervjuerna. Ett sätt att 
utveckla överenskommelsen kan vara att tydliggöra kopplingen till de resultat som ska 
uppnås genom samverkan, det vill säga ange resultatmål och koppla regelbunden 
uppföljning till myndighetssamverkan. 
 

3.5. Uppföljning och återrapportering 

3.5.1. Iakttagelser 

Det görs ingen samlad eller separat rapportering till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige när det gäller kommunens insatser avseende flyktingmottagande och 
integration. Respektive nämnd rapporterar utifrån uppföljning av budget och mål i samband 
med delårsrapporter och årsredovisning.  
 
Kommunstyrelsen har enligt uppgift vid flera tillfällen under året fått information från 
integrationsstrategen om nuläget i mottagandet och pågående arbete. På samma sätt har 
information lämnats till kultur- och utvecklingsnämnden. Det planeras nu för att 
integrationsstrategen även ska komma till sammanträde med barn- och ungdomsnämnden 
och socialnämnden för att lämna information. Det framförs vid intervjuerna att det finns 
behov av att tydliggöra informationskanalerna.  
 
Chefen för verksamheten för ensamkommande barn har enligt uppgift närvarat vid ungefär 
vartannat nämndsmöte för att lämna information till nämnden. 
 
I delårsrapporten för KUN januari-augusti 2016 (preliminär, ej beslutad) framgår att det inte 
har gått att få fram uppgifter för indikatorerna till det gemensamma resultatmålet om att 
nyanlända ska bli egenförsörjande snabbare.  
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3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att återrapporteringen i respektive nämnd i stort är ändamålsenlig men att den 
kommungemensamma uppföljningen kan stärkas och bli tydligare. I samband med införandet 
av program för integration föreslår vi att det även införs ett kommungemensamt arbetssätt för 
information, uppföljning och återrapportering avseende flyktingmottagande och integration.  
 
 

3.6. Samhällsorientering 

3.6.1. Iakttagelser 

Laholms kommun har upphandlat den lagreglerade samhällsorienteringen och det är en 
enskild aktör som har bedrivit verksamheten sedan den införds 2010. Av kommunens 
handlingar framgår att avtalet med leverantören reglerar att uppföljning ska ske genom att 
leverantören och kommunen träffas minst två gånger per år för att se över hur samarbetet 
mellan parterna fungerar. Det är leverantören som är sammankallande. Uppföljningen 
innehåller också enkäter till deltagarna för att fånga deras synpunkter på verksamheten.  
 
I intervjuerna framförs att kommunen anser att de uppfyller de lagreglerade kraven på 
samhällsorienteringen. Eleverna är enligt uppgift nöjda med verksamheten men i intervju 
framförs att samhällsorienteringen skulle behöva utvecklas för att göra den mer relevant. Det 
planeras enligt uppgift nu för ny upphandling av samhällsorienteringen.  
 
Nämnderna har såvitt framkommit inte antagit några specifika mål för samhällsorienteringen 
och den nämns inte i delårsrapporterna.  
 

3.6.2. Bedömning 

Samhällsorientering är kommunens ansvar och oavsett utförare ansvarar kommunen för att 
verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Det ligger också i kommunens intresse att 
samhällsorienteringen fyller sitt syfte för de nyanlända kommuninvånare som tar del av 
verksamheten.  
 
Vi saknar uppgifter om resultatet från uppföljningen av samhällsorienteringen i 
delårsrapporteringen till nämnderna. Kultur- och utvecklingsnämnden bör stärka styrningen 
och uppföljningen av samhällsorienteringen och överväga att koppla mål och indikatorer till 
verksamheten.  
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4. Sammanfattande bedömning 

 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun 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. Vår sammanfattande 
bedömning är att de granskande nämnderna i väsentliga delar har en ändamålsenlig 
styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och integration.  
Vi grundar vår bedömning på att det i huvudsak finns ändamålsenliga mål för området, och 
att ett kommungemensamt program för integration är under beredning. Det finns också en 
ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan nämnderna och en fungerande modell för 
samverkan inom kommunen. Däremot behöver samverkan med de statliga myndigheterna 
utvecklas.  Det finns också anledning att stärka den samlade uppföljningen inom området.  
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Det finns gemensamma inriktnings- och resultatmål för integration 

 Det har bildats en utvecklingsgrupp för integrationsarbetet (samverkansforum) 

 Samverkan inom kommunen beskrivs som välfungerande 

 Det pågår arbete med ett kommungemensamt program för integration 

 Kommunen har en lokal överenskommelse med bl. a. Arbetsförmedlingen om 

samverkan kring nyanländas etablering  
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi 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. 

 Sammanställa rutinerna för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och 

ungdomsnämnden och socialnämnden: 

► Att i sina respektive nämndplaner tydliggöra sina 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. 

Vi rekommenderar kultur- och utvecklingsnämnden: 

► Att se till att uppföljningen av samhällsorienteringen också rapporteras till nämnden. 

► Att följa upp och bevaka tillgången till gymnasieutbildning för nyanlända barn och 

ungdomar. 
 

Laholm den 27 september 2016 

 

Per Arvedson  
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommunchef 

 Integrationsstrateg 

 Kommunjurist 

 Verksamhetschef kultur- och utvecklingsverksamheten 

 Avdelningschef kultur och utveckling 

 Verksamhetschef barn- och ungdomsverksamheten 

 Chef för enheten för integration och flerspråkighet 

 Tillförordnad socialchef 

 Avdelningschef ensamkommande barn 

 

 

Medverkat vid intervjuer: 

 Tommy Jacobson, förtroendevald revisor 
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