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Yttrande över revisionsrapport - granskning av kommunens 
flyktingmottagande  

Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
  

- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 9 mars 2015, som 
eget yttrande till kommunens revisorer, med revidering och 
förtydligande av skrivning om mångkulturellt center och vilka 
åldersgrupper som berörs. 
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Beskrivning av ärendet 
En granskning av kommunens flyktingmottagning och integration har gjorts 
där syftet har varit att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning 
av flyktingmottagandet fungerar ändamålsenligt. Revisorerna har i sin 
rapport lämnat flera synpunkter, både positiva och negativa, som SN har att 
yttra sig över. Synpunkterna är relevanta och flera hanteras i den 
samverkansgrupp som Kommunstyrelsen initierade 2014 med syfte att 
förbättra och få en effektivare mottagning och integration av nyanlända, 
initiera aktiviteter och åtgärder, nya som gamla samt främja ökad samverkan 
mellan berörda verksamheter, kommunala och statliga samt övriga aktörer.  
 
Yttrande 
Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtande daterat 9 mars 2015 förslag till 
yttrande över revisionsrapport – granskning av kommunens 
flyktingmottagande. 
 
Arbets- och planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2015 § 45. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Yttrande Revision - granskning av kommunens 
flyktingmottagande och arbete med integration 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att  
 

- godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande. 
 
Sammanfattning 
En granskning av kommunens flyktingmottagning och integration har gjorts där 
syftet har varit att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av 
flyktingmottagandet fungerar ändamålsenligt. Revisorerna har i sin rapport lämnat 
flera synpunkter, både positiva och negativa, som SN har att yttra sig över. 
Synpunkterna är relevanta och flera hanteras i den samverkansgrupp som 
Kommunstyrelsen initierade 2014 med syfte att förbättra och få en effektivare 
mottagning och integration av nyanlända, initiera aktiviteter och åtgärder, nya 
som gamla samt främja ökad samverkan mellan berörda verksamheter, 
kommunala och statliga samt övriga aktörer.  
 
Beskrivning av ärendet 

Varbergs kommuns revisorer har granskat kommunens flyktingmottagande och 
kommit till flera slutsatser: 
 
Avsaknad av politiska mål  
Det saknas politiska mål och strategier för flyktingverksamheten. Konsekvensen 
av detta har inneburit avsaknad av fastställda verksamhetsmål. Utifrån detta har 
det varit svårt för tjänstemännen att agera och utforma relevanta 
verksamhetsmål. Revisionen påpekar att integrationsfrågor inte bör vara en enda 
nämnds ansvar. Frågan om flyktingmottagande berör flera olika aktörer i 
kommunen och bör vara ett gemensamt ansvar. 
  
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med 
socialnämnden och det kommunala bostadsbolag VBAB arbeta fram en plan som 
säkerställer att avtalet med Migrationsverket följs. Denna arbetsgrupp, med 
representanter från SN, BUN, CLL, VBAB, Af och Migrationsverket, träffas 
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regelbundet och kommer under våren att lämna en rapport med förslag på 
organisationsmodell och verksamhet för flyktingmottagande och integration.  
 
SN, BUN och Kultur och fritidsförvaltningen samverkar inom PSYNK-projekt, 
med uppdrag att ta fram plan och mål för en gemensam operativ plattform för 
integration, Kulturcenter. Projektet vänder sig till målgruppen ensamkommande 
flyktingbarn, nyanlända och asylsökande barn och unga mellan 0-22 år och deras 
familjer. Detta center ska fungera som en social mötesplats för olika intressenter och 
aktörer såsom ideella föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer m.fl., och 
utgöra grunden för ett nätverk och en gemensam plattform för aktörer som vill 
bidra till integration. 
 
Idag har Socialnämnden en skriftlig överenskommelse med VBAB om att 10 % 
av lägenhetsomsättningen ska avsättas för sociala ändamål. 2014 lämnades 31 
lägenheter till SN. Av dessa lägenheter gick 5 st till flyktingmottagande och 2 st 
gick till familjer som kom på anknytning till ensamkommande barn. Någon 
överenskommelse med privata fastighetsägare finns inte. Det finns inga direktiv 
om hur många lägenheter som ska gå till just flyktingmottagande, utan behov får 
styra. Detta innebär att Varbergs kommun inte haft möjlighet att uppfylla avtalet 
med Migrationsverket. Frågan om bostadsförsörjning för kommunens 
flyktingmottagande drivs kontinuerligt och i olika sammanhang. 
  
Skriftliga rutiner 
Skriftliga rutiner för mottagning, service, bostadförsörjning bör utvecklas samt 
formaliseras. 
 
Dokumenterad process för flyktingmottagandet och den service som ska ges, finns 
i socialnämndens web-baserade verktyg för för systematisk kvalitetsutveckling. 
Denna process ska utvecklas och revideras regelbundet. Vad gäller frågan om 
skriftliga rutiner kring bostadsförsörjning är detta något som drivs i olika 
sammanhang, se under rubriken Avsaknad av politiska mål.  
 
Bemanning 
Bemanningen på flyktingmottagningen bedömdes som sårbar.  
Idag finns en heltidstjänst, integrationssamordnare, som i sitt uppdrag har att 
arbeta med mottagning, service och bostadsförsörjning för nyanlända. Det är 
sårbart, och även för lite, med endast en tjänst och frågan diskuteras just nu i 
kommunens samverkansgrupp. Ett förslag på utökad bemanning kommer att ges i 
samverkansgruppens slutrapport. 
 
Lokal överenskommelse 
I den lokala överenskommelsen mellan Varbergs kommun och Arbetsförmedlingen 
bör framgå på vilket sätt ett målarbete följt av uppföljning och utvärdering ska 
genomföras. Man menar också att det bör finnas en utsedd styrgrupp samt 
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verksamhetsgrupp som följer upp arbetet samt att frekvensen av möten bör 
fastställas.  
 
Den lokala överenskommelsen 2015 reglerar samarbetet mellan Varbergs 
kommun och Arbetsförmedlingen. Idag träffas representanter från dessa båda 
myndigheter regelbundet för uppföljning av verksamheternas ansvarsområden. 
Frågan om behov av styrgrupp/verksamhetsgrupp kommer att initieras i 
kommunens samverkansgrupp. 
 
Samhällsorientering 
Dokumenterade utvärderingar av samhällsorientering för nyanlända bör göras 
regelbundet.  
 
I avtalet med Alpha-ce, extern utförare av samhällsorientering, finns kravet på 
utvärdering reglerat och görs regelbundet. Denna utvärdering ska informeras SN 
regelbundet. 
 
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
Håkan Strömberg 
Förvaltningschef   Magnus Wallinder 
    Avdelningschef 
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