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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Revisorerna i Bodens kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i
uppdrag att granska vad nämnderna gör för att anpassa verksamhet och serviceutbud, samt
hur myndighetsutövningen sker, mot bakgrund av olika kulturers specifika behov och krav
samt skiftande språkkunskaper. Vår bedömning redovisas under respektive revisionsfråga
nedan.

 Hur nämnderna, i sin planering och styrning, dokumenterat de krav som ett mång-
kulturellt samhälle ställer, i fråga om specifika mål och strategier.

Granskningen visar att det varierar i vilket utsträckning nämnder och styrelser har fast-
ställt specifika mål och strategier rörande ett mångkulturellt samhälle. Det är framförallt
näringslivsstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden som fastställt mål rörande integra-
tion och mångfald.

Vi bedömer att kommunens nämner och styrelser kan utveckla sin planering och styrning
av de krav som ett mångkulturellt samhälle ställer. Endast två av kommunens nämnder
och styrelser har specifika mål med bäring på ett mångkulturellt samhälle.

 Hur nämnderna arbetar i syfte att integrera medborgare med utländsk bakgrund.

Granskade nämnder arbetar i varierande utsträckning med att integrera medborgare med
utländsk bakgrund. Utgångspunkt för nämndernas/styrelsernas arbete är det uppdrag de
har från kommunen och staten. Det är främst näringslivsstyrelsen och barn- och utbild-
ningsnämnden som arbetar aktivt med integrationsfrågorna. Övriga nämnder arbetar även
med frågan i de verksamhetsdelar som kommer i kontakt med medborgare med utländsk
bakgrund.

Vid vår dialog med representanter för kommunledningskontoret framkom idéer rörande
framtida önskescenarion inom området, vilket vi fann positivt. Vår bedömning är att
kommunen måste arbeta strategiskt med att integrera medborgare med utländsk bakgrund i
kommunen. Kommunen kan här i egenskap av arbetsgivare och samhällsaktör säkerställa
både framtida arbetskraftsbehov och ett tillvaratagande av den samlade kompetensen hos
de nya kommunmedborgarna.

 Hur återkopplingen sker till nämnderna rörande uppfyllande av mål och strategi-
er.

Återkoppling till de nämnder som fastställt mål och strategier sker i enlighet med kommu-
nens styrsystem. Vi kan dock konstatera att det inte framgår i delårsrapporterna nämn-
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dens/styrelsens bedömning av måluppfyllelse samt i vilken utsträckning fastställda strate-
gier tillämpats.

Barn- och utbildningsnämnden har även uppföljning av sitt arbete i sin kvalitetsredovis-
ning. Vidare har en särskild uppföljning av likabehandlingsplaner skett i vilken barn- och
utbildningsförvaltningens arbete med diskriminering, trakasserier och annan kränkande
behandling är känt bland personalen.

Vi bedömer att strukturen/rutiner för återkopplingen till nämnderna är tillfredsställande
och vi uppmanar nämnden att tillse att bedömning av måluppfyllelse med tydlighet fram-
går i delårsrapporten.

 Vilka strategier och aktiviteter nämnderna har i syfte att säkerställa en adekvat di-
alog med invandrargrupper som har bristande kunskap i det svenska språket och
om det svenska samhället.

Det varierar mellan granskade nämnder och styrelser på vilket sätt de arbetar med att föra
en adekvat dialog med invandrargrupper som har bristande kunskaper i det svenska språ-
ket. Merparten av kommunens nämnder/styrelser uppger att de nyttjar tolk, samverkar in-
ternt och externt med berörda parter samt individanpassar sina insatser.

Granskningen visar att det endast är barn- och utbildningsnämnden som hörsammat full-
mäktiges direktiv att väsentliga delar av den kommunala informationen ska finnas till-
gänglig på flera språk. På kommunens hemsida finns dock en översättningsfunktion som
kan tjäna som språkhjälp.

Med beaktande av granskningsresultatet bedömer vi att fler nämnder och styrelser kan ut-
veckla arbetet avseende kommunikation och skriftlig information. De flesta verksamheter
som kommer i kontakt med personer med bristande kunskap i det svenska språket och om
det svenska samhället löser uppkomna problem med situationsanpassade lösningar. För att
skapa en struktur och ett stöd för verksamheterna rekommenderar vi att kommunen ut-
vecklar vissa standardiserade hjälpmedel såsom skriftligt informationsmaterial på andra
språk.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att Bodens kommun arbetar för att anpassa sin
verksamhet och sitt serviceutbud, samt myndighetsutövningen, mot bakgrund av olika kul-
turers specifika behov och krav samt skiftande språkkunskaper. Vi kan konstatera att ett
genomgående tema inom kommunens olika verksamheter är att verka för ett stöd som le-
der från passivitet till aktivitet.
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2 Inledning

Allt fler kommuner blir i allt högre grad mångkulturella vilket ställer särskilda krav på
nämnderna beträffande utformning och innehåll i den kommunala servicen samt i myn-
dighetsutövningen. Kommunerna spelar också en viktig roll som aktör i den nationella
flyktingpolitiken. Man är också en viktig aktör i syfte att integrera flyktingar i det svenska
samhället. För att nå denna ambition måste kommunen också samverka med andra sam-
hällsaktörer, företag, föreningsliv m.m.

Granskningen har tillkommit som följd av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys.

2.1 Revisionsfråga

Revisorerna i Bodens kommun har gett Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
i uppdrag att bedöma vad nämnderna gör för att anpassa verksamhet och serviceutbud,
samt hur myndighetsutövningen sker, mot bakgrund av olika kulturers specifika behov
och krav samt skiftande språkkunskaper.

Revisionsfrågan omfattar:

 Hur nämnderna, i sin planering och styrning, dokumenterat de krav som ett mång-
kulturellt samhälle ställer, i fråga om specifika mål och strategier.

 Hur nämnderna arbetar i syfte att integrera medborgare med utländsk bakgrund.

 Hur återkopplingen sker till nämnderna rörande uppfyllande av mål och strategier.

 Vilka strategier och aktiviteter nämnderna har i syfte att säkerställa en adekvat dia-
log med invandrargrupper som har bristande kunskap i det svenska språket och om
det svenska samhället.

2.2 Metod, material och avgränsning

Granskningen har genomförts genom intervjuer med verksamhetsansvariga inom förvalt-
ningarna. Vidare har jämställdhetsplaner, utredningar, verksamhetsplaner och verksam-
hetsberättelser studerats.
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3 Granskningsresultat

3.1 Måldokument kring integration och mångfald

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”.

I de studerade dokumenten återfinns inga särskilda mål eller riktlinjer kring integration
och mångfald för kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämn-
den eller kommunstyrelsen.

3.1.1 Näringslivsstyrelsen

Ansvaret för flyktingmottagandet ligger idag hos näringslivsstyrelsen enligt nämndens
reglemente. Insatser på området påbörjades under 2006 efter det att man tagit över ansva-
ret från socialnämnden, enligt årsredovisningen för samma år.

I näringslivsstyrelsens verksamhetsplan för 2007-2009 uttrycks att man under planperio-
den kommer att utveckla förmågan att lotsa in invandrare i samhället och på arbetsmark-
naden genom SFI, praktik, validering samt utbildning. Vidare har följande specifika mål
fastställts för planperioden:

 att deltagarna i arbetsmarknads- och integrationsinsatser ska öka sin anställnings-
barhet,

 att öka integrationsperspektivet bland medarbetare i allmänhet samt vid rekrytering
av såväl personal som deltagare till olika aktiviteter.

Arbetet i förhållande till uppställda mål avrapporteras muntligen i samband med att nämn-
den sammanträder. Av delårsrapporten framgår inte nämndens bedömning av måluppfyl-
lelse. Däremot framgår att målen ska följas upp årligen i kommunens årsredovisning. Ef-
tersom ansvaret för integrationsinsatserna övertagits under 2006 sker den första årliga
uppföljningen i årsredovisningen för 2007.

I kommunens strategiska plan 2008-2010 anges särskilt bland näringslivsstyrelsens mål att
integrationen av invandrare ska förbättras och invandrares kunskaper ska tas tillvara på ett
bättre sätt.
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3.1.2 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har i skolplanen 2007-2008 fastställt att alla som arbetar
inom skolan skall ha ”kompetens och ett förhållningssätt som aktivt främjar samverkan
och integration”. Här framgår också riktlinjer för modersmålsundervisning, i enlighet med
grundskoleförordningen 2 kap 9-14 §§ samt gymnasieförordningen 5 kap 7-13 §§. Barn-
och utbildningsförvaltningen har valt att lägga fokus på förskoleverksamheten rörande
modersmålsundervisning, eftersom detta inte regleras i lag i motsats till grundskole- och
gymnasieverksamheten. Arbetet med modersmålsundervisning redovisas i kvalitetsredo-
visningen.

I barn- och utbildningsnämndens mål uttrycks det i den strategiska planen 2008-2010 att
verksamheterna skall vara individanpassade och att alternativa pedagogiska arbetssätt
skall stimuleras, samt att barn och ungdomar med särskilda behov skall beaktas särskilt.
Detta är således ett mål som indirekt berör även integrationsperspektivet.

När det gäller det konkreta arbetet kring integration och mångfald redovisar barn- och ut-
bildningsnämnden i delårsrapporten 2007 att varje skola har internationella kontakter i
syfte att skapa förståelse och acceptans för olika kulturer. Detta sker genom nätverk, kom-
petensutveckling, elevpraktik och elevprojekt.

3.2 Kommunalt flyktingmottagande i Bodens kommun

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 2006 att ta upp förhandlingar och teckna avtal
med Integrationsverket om introduktionsplatser i Bodens kommun. I detta beslut ingick att
näringslivsförvaltningen ålades planering, ledning och samordning av introduktionsplat-
serna.

Ett avtal om överenskommelse med Integrationsverket tecknades 2006, för att sedan ersät-
tas av ett nytt avtal, tecknat 2007-04-19. Överenskommelsen gäller för kalenderåren 2007
och 2008, och innebär att Bodens kommun årligen skall planera för ca 80 nyanlända in-
vandrare. Näringslivsförvaltningen har anställt en integrationssamordnare för att ombesör-
ja denna verksamhet.

Kommunen är enligt överenskommelsen ålagd att bedriva ett utvecklingsarbete, internt
och externt med relevanta aktörer, i syfte att utveckla introduktionen/integrationen för den
nyanlände. Den samverkan som etableras mellan olika aktörer skall nedtecknas i en lokal
överenskommelse. Relevanta aktörer anges som exempel vara arbetsförmedlingen, när-
ingsliv, utbildningssamordnare, sjukvårdens huvudman och Migrationsverket.
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3.3 Strategier, aktiviteter och verksamheter rörande integration och
mångfald

3.3.1 Näringslivsstyrelsen

Initiativ har tagits till att teckna en lokal överenskommelse i syfte att tydliggöra rollfördel-
ningen, effektivisera integrationen tvärsektoriellt och snabbare nå fastställda mål. De aktö-
rer som nämns vara aktuella för samverkan är Bodens kommun (näringslivsförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen), Arbetsförmedlingen, Migra-
tionsverket och Primärvården. Samverkan planeras även med Röda Korset och Företagar-
na i Boden.

En integrationssamordnare och en integrationshandläggare är anställd vid näringslivssty-
relsen för att ta emot nyanlända flyktingar och invandrare, hjälpa dem med bostad och
andra praktiska frågor samt upprätta och följa upp individuella handlingsplaner.

 Integrationssamordnarens roll innefattar ett övergripande ansvar för att nyanlända
får en individuell handlingsplan för sin integration samt ett samordningsansvar
med övriga aktörer inom området. I detta ingår kartläggning och validering av
kunskaper, samt kartläggning över vilka ytterligare behov och kompetenser indivi-
den behöver.

 Integrationshandläggaren arbetar tillsammans med samordnaren med ovan nämnda
uppgifter.

Aktiviteter som genomförs inom styrelsen för att säkerställa en god dialog uppges vara

 Undervisning i svenska
o Sfi-undervisning, minst 15 timmar/vecka. Utbildningen anpassas efter indi-

videns nivå och förutsättningar och kan därför variera i längd.

 Hjälp att hitta arbete/utbildning
o De individer som tas emot inom det kommunala flyktingmottagandet er-

bjuds ett introduktionsprogram, som är prestationsrelaterad, med därtill
kopplad ersättning. Målet är att individen ska medverka till att bli självför-
sörjande inom två år.

o Praktik. I introduktionsprogrammet ingår praktik med som en del. En prak-
tiksamordnare anställs fr.o.m. 1 januari 2008 för att hjälpa individerna att
hitta praktikplatser och bedriva uppföljande verksamhet ute på deras ar-
betsplatser.

o Integrationsenheten svarar för att en individuell handlingsplan upprättas,
följs upp och revideras. Handlingsplanen grundas på individens egna förut-
sättningar och kan därför t.ex. innehålla arbete och utbildning.
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o Samarbetet med arbetsförmedlingen har tagit form och regelbundna träffar
sker med representanter från SFI och arbetsförmedlingen där handlingspla-
ner på individbasis diskuteras. En första försöksgrupp på sex individer får
genomgå en intensiv utbildning i att söka jobb samt arbetspraktik som ska
leda till arbete.

 Samhällsinformation
o Samhällsinformation ges i grupp via sfi-undervisningen, skriftligt, muntligt

på svenska, dels individuellt – skriftligt, muntligt på hemspråket via tolk.
Genom samarbete med Röda Korset får de en träffpunkt att mötas och har
även möjlighet att nyttja datorer mm.

Förvaltningens arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy fastslår att inga löneskillnader som
beror på kön eller etnisk härkomst ska förekomma.

3.3.2 Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns ett antal aktiviteter för att säkerställa en
adekvat dialog med personer som har bristande kunskap i det svenska språket och om det
svenska samhället. Nedan återger vi dessa.

 Barn i familjer som ansöker om asyl får först gå i s.k. förberedelseklass i syfte att
få en lugnare introduktion i den svenska skolan, tillägna sig det svenska språket på
ett effektivt sätt samt fånga upp tidigare ämneskunskaper och därmed sätta ord på
redan inlärda begrepp. Verksamheten är förlagd vid Parkskolan för barn och ung-
domar upp till år 9.

 Parkskolan ingår i Svea skolområde som har som profil att ta tillvara på allas kom-
petens genom att arbeta i arbetslag där klasslärare, förskollärare och fritidspedago-
ger ingår.

 För sent anlända asylsökande ungdomar i gymnasieålder som inte har behörighet
till ett nationellt program inom gymnasieskolan finns en internationell klass inom
individuella programmet (IVIK).

 Vid behov kan tolkhjälp nyttjas vid utvecklingssamtal. Här bedriver kommunen ett
samarbete med Luleå kommun, tolkservice.

 Fördomsturnén, en turnerande föreställning rörande fördomar i allmänhet, gästar
Boden för andra året i rad.

 Kommunen har översatt material rörande ansökan om förskoleverksamhet för de
fem största språkgrupperna engelska, tyska, ryska, thai och arabiska.
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 Verksamheten hänvisar till skolverkets hemsida där en mängd dokument finns
översatta. Det pågår även aktiviteter för att översätta lokala dokument och lägga in
dem på kommunens hemsida.

Det finns krav på att varje skola ska upprätta en likabehandlingsplan som syftar till att
främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering och kränkande
behandling p.g.a. bl.a. etnisk tillhörighet och religion. Barn- och utbildningsförvaltningen
har följt upp detta arbete via en enkät och resultatet visar bl.a. att merparten av dem som
besvarat enkäten känner till att likabehandlingsplanen innehåller en tydlig arbetsgång för
kränkande behandling i någon form samt att planen innehåller definitioner för diskrimine-
ring, trakasserier och annan kränkande behandling.

Vidare har Barn- och utbildningsnämnden fastställt en jämställdhetsplan som bl.a. inne-
håller följande målsättningar;

 Öka flickor och pojkars kunskap och känsla för jämställdhet och utveckla varje
barn/elevs förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, social eller
etnisk bakgrund.

 Barn och utbildningsförvaltningen ska vara en arbetsplats där det inte förekommer
någon form av sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Kommunens
policy och handlingsplan angående sexuella trakasserier ska vara känd hos såväl
arbetstagare som cheferna ute i organisationen.

Det framgår även av jämställdhetsplanen vilka åtgärder som ska vidtas för att nå målen.
Bland annat ska all personal vara uppmärksamma och i samråd med övrig personal vidta
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling
och tillsammans med barn/elever utveckla regler för förskolan/skolans arbete. Till hjälp
har de lagstiftade handlingsplaner, elevmedlare på varje skola, antimobbningsteam etc.

3.3.3 Socialnämnden

Socialförvaltningens arbete med integration och mångfald gäller främst stöd till invandra-
re och flyktingar såsom;

 Ekonomisk hjälp

 Familjerättslig hjälp

 Från och med 2008 förstärks verksamheten med en tjänst som skall arbeta med fa-
miljerättsliga frågor som fastställande av faderskap.

 När inte schablonersättningarna räcker till hjälper socialförvaltningen näringslivs-
styrelsen med att utreda dessa fall då socialkontoret har större erfarenhet att göra
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utredningar av detta slag. Detta samarbete mellan nämndernas verksamhetsområde
bygger på muntliga överenskommelser, inte dokumenterade rutiner.

 I kommunen förbereder man sig för att ta emot ensamkommande flyktingbarn un-
der 2008. Ett samverkansavtal ska upprättas mellan berörda nämnder samt myn-
digheter som ska fördela och definiera rollerna i mottagandet.

 Tolk används i situationer där berörda personer har bristande kunskaper i det
svenska språket, och för att säkerställa förståelsen i vad som diskuteras ställs kon-
trollfrågor under dialogen. Dokument och information finns endast på svenska.

 En inventering av egen personal med utländsk bakgrund som är i behov av stöd
med det svenska språket sker i dagsläget. I övrigt vad gäller utbildning i integration
och mångfald får personal där behovet föreligger utbildning inom området.

3.3.4 Kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden och tekniska förvalt-
ningen

Kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens arbete med integration och mångfald
samredovisas då nämndernas verksamheter organisatoriskt tillhör samma förvaltning,
kommunledningsförvaltningen. Tekniska förvaltningen arbetar under kommunstyrelsens
tekniska utskott.

 Inom kommunstyrelsen är det främst arbetet med ett framtagande av en utveck-
lingsplan för kommunen som kan sägas beröra ämnet integration och mångfald. Ut-
vecklingsplanen skall tas fram genom dialog med medborgare, och därför anses det
viktigt att även inkludera flykting- och invandrargrupper i denna dialog. Inom en
snar framtid anses det nödvändigt att dessa grupper får ett fotfäste på arbetsmark-
naden för att klara av välfärdssystemet, och därmed är det viktigt att få kunskap om
och möta deras preferenser.

 Inom miljö- och byggnämnden kommer man främst i kontakt med språkförbistring-
ar i ärenden som rör tillsyn i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter. Restau-
ranger drivs i somliga fall av invandrare som inte behärskar svenska språket väl. In-
formation och skrifter finns ej på andra språk än svenska. För att säkerställa att mot-
tagaren förstått budskapet ställs kontrollfrågor.

 På samhällsbyggnadskontoret, som sorterar under kommunledningsförvaltningen,
nämns att samma situation ibland uppstår i fastighetsförsäljningsärenden.

 Dokument och information finns inte skrivet på andra språk än svenska. På kom-
munens hemsida finns en översättningsfunktion av svenska ord till en rad olika
språk som kan tjäna som språkhjälp.
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Samtliga intervjuade betonar att det uppstår situationer där det krävs individuell anpass-
ning i syfte att säkerställa en adekvat dialog och lösa problem tillsammans med dem som
inte behärskar det svenska språket eller har bristande kunskap om processerna i det svens-
ka samhället.

Inom tekniska förvaltningen bedrivs arbete kring integration och mångfald inom följande
områden;

 Inom tekniska förvaltningen är det främst i kostverksamheten man arbetar ur ett in-
tegrationsperspektiv. Måltidsutbudet och matsedlar anpassas med hänsyn till andra
kulturer. Recept och matsedlar finns ej översatta till andra språk. Tanken är att in-
vandrare och flyktingar skall lära sig den svenska översättningen för den mat de ef-
terfrågar.

 Samarbete sker i viss utsträckning med arbetsförmedlingen genom anordnande av
praktikplatser.

 Tidigare fanns ett utbyte med migrationsverket genom inköp av måltider via kom-
munens kostverksamhet. Detta sker ej i dagsläget, men migrationsverket har ut-
tryckt en vilja att ha ett sådant utbyte igen och därmed kommer samarbetet att åter-
upptas enligt tekniska förvaltningen.

 Fria bussresor för barn och ungdomar under 20 år gäller för dem som är skrivna i
kommunen. En överenskommelse är gjord med migrationsverket där denna möjlig-
het även skall erbjudas de grupper av flyktingar och invandrare under 20 år som
inte är svenska medborgare.

3.3.5 Kultur- och fritidsnämnden

Inom kultur- och fritidsnämnden sker ett antal aktiviteter rörande integration och mång-
fald, nedan återger vi dessa;

 Biblioteksverksamheten är behjälplig med tillgång till datorer i syfte att komma i
kontakt med sitt hemland. Det finns sju datorer tillgängliga inom biblioteksverk-
samheten vilket inte täcker befintligt behov. I syfte att åtgärda detta har kontakt ta-
gits med en soldathemsförening som har 30 datorer tillgängliga under dagtid. En
begäran har ställts till migrationsverket avseende tillgång till personal som kan
vara behjälplig vid behov.

 Föreningsverksamheten är behjälplig med tillgång till lokaler vid särskilda tillfäl-
len. De har även hjälpt till att starta upp invandrar föreningar, dessa är dock inte
aktiva idag
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 Offentligt firande av Sveriges nationaldag där alla nya svenska medborgare hälsas
välkommen och erhåller en mindre gåva.

 Tolkservice nyttjas vid behov


