
 
 
 

   

    

 
 

 
Granskning av integrationsarbetet 
 
Granskningens inriktning 
Den stora flyktingström som nådde Sverige under 
en period har nu minskat betydligt i omfattning. 
Kommunerna står dock fortfarande inför stora 
utmaningar när det gäller integrering och etablering 
i samhället för de personer som kommit till våra 
kommuner. 
Det system som finns i dag vad gäller statliga 
ersättningar förutsätter en relativt snabb etablering 
i samhället och på arbetsmarknaden. Om 
kommunerna inte lyckas med detta, kan det komma 
att innebära stora påfrestningar för både de 
individer som berörs och för kommunen och 
samhället i stort. 
Det är därför av yttersta vikt att arbetet för 
integration och etablering sker på ett effektivt sätt. 
En stor del i möjligheten till en lyckad integrering 
och etablering är möjligheten till att snabbt 
tillgodogöra sig det svenska språket.  

Resultat 
Antalet mottagna i Umeå kommun har ökat de 
senaste åren, främst antalet anvisade personer men 
även i viss mån övriga (egen bosättning). Sett till 
befolkningsmängd har Umeå tagit emot färre såväl 
i jämförelse med länets kommuner som riket.  
Flera verksamheter inom kommunen berörs av 
kommunens arbete med flyktingmottagning och 
integration. I många fall kan det ses som en del av 
verksamhetens basuppdrag som riktar sig till alla 
medborgare. Samtidigt har kommunen gällande 
nyanlända också särskilda åtaganden gentemot 
staten kring mottagande. 
Det pågår arbete med att ta fram en 
Integrationsstrategi, med fokus på hur integration 
kan bidra till tillväxt och tar som utgångspunkt i en 
modell över faktorer som driver platsens 
attraktivitet. 
En stor utmaning har varit att tillhandahålla 
bostäder till anvisade personer. För närvarande 
bedöms det dock finnas tillgång till bostäder, och i 
samhällsplaneringen utgör integration ett 
perspektiv. 
Under år 2017 har antalet elever som läser svenska 
för invandrare ökat kraftigt. Det finns flera olika 
studieinriktningar, bl.a. finns akademikerspår för 

personer med studievana, alfabetisering för 
personer som tidigare inte gått i skola samt 
yrkesspår. För närvarande pågår ett omfattande 
arbete med att utveckla och öka antalet lokala 
jobbspår i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
arbetsgivare. 
Verksamheten avseende ensamkommande 
flyktingbarn har genomgått mycket stora 
variationer de senaste åren, och har lyckats väl med 
anpassning till förändrade förutsättningar. 
Samverkan och samarbete sker såväl mellan 
kommunala verksamheter, som med andra 
myndigheter, företag och civilsamhället. 
Exempelvis finns en överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) med Röda korset och 
Svenska kyrkan kring arbetet med volontärer. 
Uppföljning sker verksamhetsvis, och bidrar till 
förbättringsåtgärder i verksamheten. Däremot 
saknas en samlad bild av nuläge och resultat, som 
stöd för ett helhetsperspektiv. 
Sammanfattningsvis finner vi att det bedrivs ett 
fungerande arbete med mottagning och etablering, 
som kan utvecklas vidare genom att utifrån en 
gemensam plattform och samlad helhetsbild 
utforma åtgärder för att ytterligare förstärka 
effektiviteten. 

Rekommendationer 
Utifrån rapporten rekommenderar vi kommunen 
att: 
• ta fram en övergripande uppföljning, med stöd 

av berörda nämnder och kommunstyrelsen, i 
syfte att utifrån en samlad helhetsbild utforma 
åtgärder för att ytterligare förstärka 
effektiviteten. 
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