Gällivare kommun

Slutdokument
2014-11-24

1(1)

Revisorerna
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Service- och tekniknämnden

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Integrationsarbetet
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en
granskning avseende det integrationsarbete som bedrivs inom kommunen med syfte att
bedöma om:


nämndernas anpassning av verksamhet och serviceutbud är ändamålsenlig mot
bakgrund av olika kulturers specifika behov och skiftande språkkunskaper?



nämndernas samverkan med Arbetsförmedlingen är ändamålsenlig?

De som berörts av granskningen är kommunstyrelsen (Ks), socialnämnden (Socn) , barn-,
utbildning- och kulturnämnden (BUoKn) samt service- och tekniknämnden (SoTn). I
granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns
redovisat i bifogad revisionsrapport.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och de berörda nämndernas
verksamheter och serviceutbud endast i begränsad utsträckning har anpassats på ett
ändamålsenligt sätt till bakgrund av olika kulturers specifika behov och skiftande
språkkunskaper. Vidare är vår bedömning att nämndernas samverkan med
arbetsförmedlingen är ändamålsenlig. Bedömningen baseras på följande iakttagelser:


Granskningen visar att kommunövergripande mål och riktlinjer för
integrationsarbetet saknas, och att en gemensam målbild efterfrågas.



Gällivare kommun ska, enligt en överenskommelse med Länsstyrelsen i
Norrbotten ta emot 30 nyanlända flyktingar årligen. På grund av bostadsbristen
har kommunen inte tagit emot några nyanlända under 2014. Kommunen har även
avtal med Migrationsverket att hålla 7 boendeplatser tillgängligaför ensamkommande flyktingbarn. Under hösten 2014 anlände de första barnen.



Det finns inga mål för integrationsarbetet i Gällivare kommun, varken på
kommunövergripande nivå eller hos kommunstyrelsen och de nämnder som
berörs av granskningen. Det finns heller inga kommunövergripande eller
nämndspecifika riktlinjer för integrationsarbetet.



I dagsläget arbetar nämnderna framförallt med bostadsfrågan. Den lagstadgade
samhällsorienteringen för nyanlända i samarbete med Lapplands kommunalförbund och inom skolan ges enligt lag undervisning till nyanlända barn och
ungdomar. Inom socialnämndens verksamheter bedrivs till viss del ett arbete med
aktiviteter för att integrera medborgare med utländsk bakgrund i samhället.
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Vi kan inte se att BUoKn, SoTn samt Ks är tillräckligt aktiva i sitt arbete med
aktiviteter för att säkerställa en dialog med nyanlända samt för att integrera dem i
samhället.



Inget etablerat samverkansforum finns mellan nämnderna i kommunen vad gäller
integrationsarbetet, utan den samverkan som sker återfinns på förvaltningsnivå.
Vidare sker samverkan med andra organisationer och denna uppges fungera bra.



Hänsyn till barnkonventionen tas framförallt i de verksamheter som traditionellt
arbetar med barn och unga, såsom skolan och socialförvaltningen. Genom
intervjuerna lyfts att alla barn ska ha samma rättigheter oavsett barnets
födelseland Vidare uppges att samma hänsyn tas till barnkonventionens
intentioner vid planering och styrning av verksamheter oavsett vilken grupp av
barn eller unga som berörs.

För att ytterligare utveckla det integrationsarbete som sker i kommunen vill vi lämna
följande rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna:


Att se över behovet av mål och riktlinjer för kommunens integrationsarbete, både
på övergripande nivå samt på nämndsnivå. En gemensam målbild och strategi
skulle kunna medföra en trygghet i det arbete som framöver sker på nämndsnivå
och förvaltningsnivå.



Att fortsatt arbeta aktivt med att försöka finna lösningar till bostadsbristen så att
Gällivare kommun kan uppfylla de åtaganden som finns enligt avtalen med
Länsstyrelsen i Norrbotten och Migrationsverket.



Att utveckla arbetet och ytterligare aktiviteter för att hjälpa och stödja medborgare
med utländsk bakgrund att hitta vägar och möjligheter till samhällsintegration.
Fler utarbetade dialogytor och forum med dessa kan vara ett sätt att uppnå detta.



Att utveckla samarbetet på nämndsnivå när det gäller integrationsarbetet i
kommunen.

Vi emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på vår granskning till 2015-04-01.
Revisorerna i Gällivare kommun
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