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Socialnämndens yttrande över rekommendationerna i rapporten
Integrationsarbete
-

Skapa kontinuerliga möten mellan social- och bildningsnämnd vad gäller
integrationsarbetet och utveckla dialogen och samarbetet med gymnasieskolan för
att förbättra informationsutbytet vad gäller elever över 18 år.

Socialnämnden instämmer i rekommendationen. Vissa samverkansformer finns redan
men arbetet kan utvecklas ytterligare. Vid möte med Bildningsförvaltningen den 25
januari 2019 beslutades att utveckla strukturer för fortsatta kontinuerliga dialoger.
-

Se över möjligheten att mäta effekterna av verksamheterna ur den enskildes och
samhällsperspektivet för att effektivisera verksamheterna.

Socialnämnden är tveksam till denna rekommendation. Det är ett omfattande arbete att
utreda vilka indikatorer som bör användas och hur effekterna ska mätas. Det kan
ifrågasättas vilket syftet är med rekommendationen och hur resultaten bör användas.
Omvärldsbevakning av hur kommuner med liknande förutsättningar har lyckats med
integrationsarbetet kan vara en möjlighet att effektivisera verksamheterna.
-

Utreda möjligheten att särredovisa kostnader för integrationsverksamhet, både
under och efter introduktionsperioden på ett tydligt och ändamålsenligt sätt.

Socialnämnden instämmer delvis i rekommendation. Under introduktionsperioden
särredovisas kostnader på ett ändamålsenligt och tydligt sätt. Vilka kostnader som är
ändamålsenliga att särredovisa efter introduktionsperioden bör utredas då det kan vara
bekymmersamt att särskilja specifika kostnader från ordinarie verksamhet. Om dessa
kostnader ska särredovisas krävs resurser eftersom det behövs bedömningar i varje
enskilt fall. Integritetskänsliga personuppgifter får endast behandlas om kommunens
intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det
aktuella ändamålet.
-

Inom normala processen för den interna kontrollen inkludera kontroller avseende
ekonomi och verksamhet rörande integration och flyktingmottagande. Detta mot
bakgrund av komplexiteten i de statliga bidrag som erhålls.

Socialnämnden instämmer i rekommendationen. Bör vara med i den årliga
internkontrollen utifrån riskbedömning.
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