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Granskning av integration och mångfald

Vi har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska vad
nämnderna gör för att anpassa verksamhet och serviceutbud, samt hur myndighets-
utövningen sker, mot bakgrund av olika kulturers specifika behov och krav samt skift-
ande språkkunskaper.

Kommunfullmäktige har fastställt två mål med bäring på integrations- och
mångfaldsarbete i Bodens kommun; att ”antal personer med utländsk bakgrund ska öka i
de kommunala verksamheterna” samt att ”väsentliga delar av den kommunala
informationen ska finnas tillgänglig på flera språk”.

Granskningen visar att två av kommunens nämnder och styrelser har specifika mål med
bäring på ett mångkulturellt samhälle, varvid vi anser att kommunens nämnder och sty-
relser kan utveckla sin planering och styrning mot ett mångkulturellt samhälle.

Granskade nämnder arbetar i varierande utsträckning med att integrera medborgare med
utländsk bakgrund. Granskningen visat att det till stor del sker situationsanpassat. Vi an-
ser att kommunen kan utveckla det strategiska arbetet avseende integration av med-
borgare med utländsk bakgrund.

Uppföljning och utvärdering av fastställda mål och strategier sker i enlighet med kom-
munens styrsystem. Vi har dock noterat att det inte framgår i granskade delårsrapporter
bedömning av måluppfyllelse samt i vilken utsträckning fastställda strategier tillämpats,
vilket vi finner bristfälligt. Delårsrapporten är ett av kommunfullmäktiges viktigaste in-
strument för uppföljning och utvärdering där nämndens/styrelsens resultat avseende både
ekonomi och verksamhet ska redovisas. I övrigt bedömer vi att strukturen/rutiner för
återkopplingen till nämnderna är tillfredsställande.

Vi har noterat att nämnder och styrelser i varierande utsträckning och form arbetar med
att säkerställa att en adekvat dialog sker med invandrargrupper som har bristande kun-
skaper i det svenska språket. Granskningen visar att det endast är barn- och utbildnings-
nämnden som hörsammat fullmäktiges direktiv att väsentliga delar av den kommunala
informationen ska finnas tillgänglig på flera språk.



Avslutningsvis bedömer vi att Bodens kommun arbetar för att anpassa verksamhet,
serviceutbud och myndighetsutövning till olika kulturers specifika behov och krav samt
skiftande språkkunskaper.

I syfte att ytterligare utveckla integrationen och mångfalden rekommenderar vi alla
nämnder/styrelser att;
 utveckla sin planering och styrning mot de krav ett mångkulturellt samhälle ställer
 utveckla det strategiska arbetet med att integrera medborgare med utländsk

bakgrund
 tydliggöra måluppfyllelse i delårsrapporter
 hörsamma kommunfullmäktiges direktiv och se till att väsentliga delar av den

kommunala informationen finns tillgänglig på flera språk
 utveckla arbetet avseende kommunikation och dokumenterad information
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