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Sammanfattning
I rapporten sammanfattas resultat från granskning av nyanlända i sysselsättning. Område arbetsmarknad och lärande 
ska stärka möjligheterna till etableringar på arbetsmarknaden. Nämndmål uttrycks om att erbjuda praktik och 
subventionerade anställningar för 100 nyanlända. Granskningens syfte är att undersöka och bedöma måluppfyllelsen. 

Granskningen omfattar även sponsring av kommunal verksamhet med syftet att undersöka förekomsten och bedöma 
interna kontrollen. De väsentligaste iakttagelserna är följande:

Nyanlända i sysselsättning
Ett ändamålsenligt arbete beskrivs där resultat följs upp inom ram för etableringsprocessen och måluppfyllelse 
beräknas nås.

Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen är tillfredsställande.

Sponsring av kommunal verksamhet
Granskningen visar att policydokument från 2005 kring sponsring av kommunal verksamhet inte hålls levande. Någon 
uppföljning görs inte. Sponsring av verksamheten är sällsynt enligt uppgifter.

Vår bedömning är att den interna kontrollen erfordrar väsentliga förbättringar. 

Vi rekommenderar att ändamålsenligheten med styrdokumentet kring sponsring av kommunal verksamhet klaras ut 
och att riktlinjerna aktualiseras.     

Bedömningen grundas enligt följande 

Erfordrar väsentliga förbättringar 

Erfordrar förbättringar 

Tillfredsställande mindre iakttagelser

Tillfredsställande 
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Nyanlända i sysselsättning

Granskning Resultat

Riktlinjer

Måluppfyllelsen

Aktiviteter

Återrapport i nämnd

Nämndmål stämmer överens med fullmäktiges mål i integrationsstrategin om 
60 praktikplatser och 40 subventionerade anställningar. För perioden januari 
tom juni i år har 52 nyanlända fått anställning och bedömningar görs om att 
målet kommer att nås. 

Etableringsprocessen sköts samordnat med arbetsförmedlingen som äger 
processen och sköter inrapporteringen av statistik. Långsiktiga effekter i form 
av resultat efter avslutad etablering mäts. Av 350 inskrivna i etableringen så 
hade 43 procent (2016) sysselsättning i arbetet/studier efter två år. Resultaten 
har ökat succesivt över tid och är högre än genomsnittet för riket. Jämförelser 
med andra kommuner görs via kolada (SKL). 

Etableringskoordinatorer matchar nyanlända till arbetsplatser i kommunala 
verksamheter. Handledarutbildningar genomförs för att skapa goda 
förutsättningar för handledare som tar emot. En nära samverkan sker med 
arbetsförmedlingen inom bland annat matchning. Att samverkan fungerar följs 
löpande via handlingsplan för effektivisering av etableringsprocessen.

Flest platser erbjuds inom vård- och omsorgsverksamheten, matchningar sker 
även mot övriga förvaltningar. Koordinatorer och verksamhetsföreträdare har 
regelbundna träffar där den operativa verksamheten följs upp. Uppföljning av 
processen sker strukturerat i utsedd grupp. Gruppen rapporterar närmast till 
integrationsutskottet.

Återrapportering i nämnd sker vid delårs- och årsbokslut.
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Sponsring av kommunal verksamhet

Granskning Resultat

Riktlinjer

Sponsring idag

Uppföljning

Återrapport i nämnd

Kommunens grundinställning till sponsring av kommunal verksamhet är positiv, 
men kommunens trovärdighet får inte skadas. Kommunal verksamhet kan 
stödjas med sponsorintäkter för kompletterande insatser, där kvaliteten kan 
höjas med stöd från näringslivet, organisationer eller enskilda. Men kommunen 
får inte bli beroende av sponsorbidrag för att bedriva obligatorisk kommunal 
verksamhet. Vad gäller läromedel får de inte ersätta skolans läromedel och de 
ska spegla en balans mellan olika intressen. Policyn (2005) togs fram främst 
utifrån skolans upplevda behov. Beslut om ev. sponsring tas av förvaltningschef. 
Policydokument finns tillgängligt på webben.

Från barn- och utbildningsförvaltningens sida anges att sponsring är sällsynt. 
Man har tackat nej till ”gratis” reflexvästar för barn i förskolan där 
motprestation skulle vara företagsloggor i tryck på västarna.

Policyns intentioner är att uppföljning ska göras årligen, både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt, för att ge underlag för kommande diskussioner och 
ställningstaganden. Beslut om sponsring tas av förvaltningschefen, som i 
tveksamma fall ska rådgöra med kommundirektören. Inom kommunlednings-
förvaltningens område har ingen uppföljning av detta skett. En avstämning i 
augusti 2017 visar inte på några sponsringssamarbeten. Uppgifter från övriga 
förvaltningar har inte lämnats.

Någon återrapportering görs inte i nämnden.


