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Socialnämnden
Individ- och familjeomsorgen

Svar på revisionsrapport "Granskning av kommunens
flyktingmottagande"
Socialnämnden i Krokorns kommun har fått några rekommendationer att vidta med
anledning av den granskning av kommunens flyktingmottagande som genomförts.
Här foljer en redovisning av rekommendationerna och hur vi tänker åtgärda dem.

•

Besluta om vem som ska ansvara for samhällsorienteringen och upprätta en
plan for hur samhällsinformationen ska genomföras. Ansvaret för
samhallsorienteringen ligger på integrationsenheten. Planför samhällsorienteringen kommer att tasfram under hösten 2014.

•

Följ upp avtalet med Miroi som levererar SFI for att säkerställa att leverans
sker enligt avtaloch att verksamheten fungerar på ett tillfredställande sätt.
Ansvaret för detta ligger på kommunstyrelsen. Uppföljning är planerad
under hösten 2014. Den uppföljning som är gjord hittills är att kontrollera
att beviljade elever har fått starta sin utbildning och att de blir erbjudna
minst 15 tim/veckan. En uppföljning av de studerandes betyg efter kurs i
förhållande till deras resultat på nationella prov har gjorts för att se att de
satta betygen ligger i liknande nivå medprovresultatet.

•

Genomfor en uppföljning av hur särskilda introduktionsinsatser fungerar i
skolan. Ansvaret för detta ligger på barn-och utbildningsfôrvaltningen. En
tydlig arbetsgångför uppföljningar och utvärderingar av de insatserna som
görs ska arbetas fram under kommande år.

•

Tydliggör hur ersättningen från Migrationsverket ska fördelas internt i
kommunen mellan olika verksamheter. Ett politiskt beslut finns att
kommunstyrelsen ansvarar för detta. Upprättande av skriftliga rutiner
kommer att tas fram under kommande år.

•

Upprätta skriftliga rutiner for återsökning aversättning for kostnader från
Migrationsverket och besluta om hur ansvaret ska fördelas, Skriftliga
rutiner för återsökning och ansvarsfördelning kommer att tas fram under
kommande år. Ett nätverk i länet är startat för att kunna hjälpas åt med
återsökningsfrågor.
Barn- och utbildningsförvaltningens rutiner och ansvarsfördelning vid
återsôkning, se bilaga 1.
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Upprätta en kommunövergripande strategi för integrationen, eftersom flera
verksamheter i kommunen deltar i mottagandet. Utifrån strategin kan
kortsiktiga måloch handlingsplaner upprättas i respektive verksamhet. En
länsövergripande strategi för länet har precis tagits fram av
Regionförbundet. Utifrån den ska kommunen tafram en
kommunövergripande strategi.

Med vänlig hälsning

Helena Westin
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