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Revidering av bestallning till Kommunstyrelsen avseende 
integrationsarbete 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog vid sitt sammantrade i augusti 2015 en "Atgardsplan for integration". I 
planen listas ett antal atgarder som utgor utgangspunkten for integrationsarbete. Socialnamnden 
beslutade 2017-12-14 att godkanna bestallningsunderlaget (SN § 11:6). Forutsattningarna gallande 
bistandsbeslut har forandrats varfor bestallningsunderlaget behover revideras. 

Beslutsforslag 
Socialnamnden beslutar 
1. Godkanna revideringen av bestallningsunderlaget till Kommunstyrelsen avseende 

integrationsarbete, perioden 2018-01-01 till 2018-12-31. 
2. Overlamna den reviderade bestallningen till Kommunstyrelsen 

Forvaltningens slutsatser 
I dialog med berorda medarbetare inom naringslivs- och utvecklingsenheten har det framkommit 
onskemal om att integrationsarbetet inte ska bistandsbedomas och darmed inte dokumenteras enligt 
gallande lagar och forordningar som ar aktueUa for u tforare inom socialtjansten. Forvaltningen anser 
att integrationsarbete inte behover betraktas som en insats som kraver bistandsbeslut med stod av 
Socialtjanstlagen (SoL). 

Mot bakgrund av ovanstaende behover punkt 1.2 i bestallningen andras genom att delar av forsta 
och sista stycket tas bort, "Utfora bistandsbedomda insatser..." och . .samt att dokumentera 
insatserna". Punkt 1.4.3 andras i sin helhe t. Ny rubrik blir "Rapport till Socialnamnden" och ovrig 
text till "Manatligen lamna en skriftlig analys av uppnadda mal vad det galler skola , SFI, 
samhallsutveckling och arbete samt ekonomisk redovisning inkl. nyckeltal inom budgetansvaret." 
vilket overensstamer med Socialnamndens beslut fran 2017-12-14, SN § 11:6. 

Bilagor 
Reviderat bestallningsunderlag avseende integrationsarbete till kommunstyrelsen, 2018-01-12. 

SusannatKiese 
Socialdirektor 

Yvonne Aili 
Strateg 

Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Revidering av bestallning av integrationsarbetet 

Socialnamnden lamnar en reviderad bestallning pa integrationsarbete till Komm unstyrelsen. 

I forsta delen av bestallningen beskrivs tjansten med information om uppdraget samt 
kravspecifikation. Allmanna krav som galler for samtliga tjanster finns sist i bestallningen. 

Bestallningen galler fran oc h med 2018-01-01 till 2018-12-31. 

I. Kravspecifikation 
1.1 Uppdraget i korthet 
Ansvaret for integrationsarbete for malgruppen nyanlanda och kvotflyktingar i Osterakers 
kommun. 

1.2 Syfte och mal 
Efter anvisning och vid ankomst till kommunen ska den nyanlanda stodjas i att snarast etable ra 
kontakt med Arbetsformedlingen och andra relevanta aktorer for att uppratta sin etableringsplan. 
Bestallningen innefattar bland annat att: 

• Stodja nyanlanda och kvotflyktingar att komma tillratta i bostaden, i narsamhallet, det 
lokala foreningslivet, etablera kontakter med halso- och sjukvarden och andra nodvandiga 
myndighetskontakter. 

• Efterstrava ett nara samarbete med Arbetsformedlingen och det lokala naringslivet i syfte 
att paskynda etableringen. 

• Verka for snabbare sprakinlarning genom att SFI kombineras med praktik eller arbete. 
• Verka for att "starta egen radgivning" sker pa andra sprak for nyanlanda. 

1.3 Svar pa bestallningen 
Verksamheten ska vid bes tallningens start skriftligt svara pa hur verksamheten ska uppfylla 
innehallet i bestallningen. Foljande ar ska enheten redovisa utforandet av bestallningen i 
verksamhetsberattelse respekdve verksamhetsplan i enlighet med kommunens tidsplan for dessa. 

Utforarens beskrivning av hur uppdraget kommer att genomforas granskas av 
social forvaltningen. 

Kompletteringar och fortydliganden kan komma att begaras in. 



1.4 Uppdragsbeskrivning 
1.4.1 Omfattning 
30 timmar/vuxen nyanland forsta kalenderaret aret och 12 timmar/vuxen andra kalenderaret, sc 
vidare bilaga 1. For 2017 beraknas antalet nyanlanda och kvotflyktingar vara 207. Dctt a ger en 
omfattning med 2,5 100 % tjanster for 2018. 

1.4.2 Tillganglighet 
Tillgangligheten ska vara mandag till fredag, viss kvalltjanstgo ring kan forekomma. 
Tillgangligheten ska matcha individens behov och den enskilda ska kunna fa en kontakt inom tva 
dygn. 

1.4.3 Rapportera till Socialnamnden 
Utforaren ska manatligen lamna skriftlig analys av uppnadda mal vad galler skola, SFI, 
samhallsutveckling och arbete samt ekonomisk redovisning inkl. nyckeltal inom budgetansvaret. 

1.5 Lagar och kvalitetsarbete 
1.5.1 Lagar och forordningar samt mal 
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med samtliga giillande lagar och forordningar som ar 
aktuella for uppdraget, inkluderat kommunens mal, riktlinjer och policydokument. 

1.6 Ledning och kompetens 
1.6.1 Ledning 
Utforaren ska ha en ledningsstruktur som mojliggor kontakt med nagon i ledningsfunktionen hos 
utforaren under samtliga arbetsdagar. 

1.6.2 Kompetens 
Utforaren ska garantera att verksamheten ar bemannad med sadan kompetens att det framjar den 
nyanlandes integration och sjalvforsorjning. 

1.6.3 Kompetensutveckling 
Medel for kompetensuUreckling ansvarar bestallaren for genom ett arligt anslag. 

1.7 Lokaler 
Lokalkostnader ansvarar bestallaren for. 

1.8 Ersattning 
Lopande kostnader sasom IT utrustning och dit tillhorande kostnader, telefonabonnemang, 
tolkbestallning och bilhyra ska betalas av bestallarren genom ett arligt anslag.. 

2 Allmanna krav 
2.1 Miljo 
Verksamheten ska arbeta enligt Osterakers kommuns fastlagda miljoma l. 

2.2 Synpunkts- och klagomalshantering 
Rutiner for klagomalshantering ska finnas och redovisas i verksamhetsbeskrivningen. 
Fortlopande redovisning till bestallaren ska skc vid varje delars- och helarsbokslut. Njir ett 
klagomal bedoms vara av allvarlig art ska besta llaren omgaende underrattas. 



2.3 Verksamheten ar arbetsgivare 
Verksamhetcn ar arbetsgivare och far inte vidta atgard som kan vantas medfora asidosattandc av 
lag eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som ar allmant godtaget inom verksamhetens 
verksamhetsomrade. Systematiskt arbetsmiljoarbete ska bedrivas. 

2.4 Utveckling 
Bestallare och utforare ska, utover verksamhetens eget kontinuerliga utvecklings- och 
forandringsarbete, tillsammans verka for en kvalitativ optimering av tilldelade resurser. 
Saval bestallare som utforare ska inom ekonomisk ram och inom det huvudsakliga arbetsomradet 
vara oppna for forslag till forandringar och utveckling av verksamhetcn. 

2.5 Omstrukturering av verksamhet 
Verksamheten ska pa an modan fran bestallaren delta i diskussioner om omstrukturering av 
verksamheten utifran forandrat behov inom verksamhetens ansvarsomrade. 

2.6 Samverkan 
Verksamheten ska samverka med andra myndigheter, halso- och sjukvard och andra for den 
enskilde viktiga aktorer. Dctta gallcr aven intresseorganisationer. 

Ett nara och fortroendefullt samarbete mellan verksamheten och bestallaren forutsatts. Det 
aligger utforaren att kontinuerligt informera om verksamheten samt inbjuda till diskussion om 
dess utveckling. 

2.7 Insyn i verksamheten 
Utforaren och bestallaren har ett gemensamt ansvar for att verksamheten foljs upp och 
utvarderas. Bestallaren ager ratt att genomfora undersokningar for att utvardera verksamheten. 
Verksamheten ska bista bestallaren i detta a rbete. 

Uppgifter som andra myndigheter infordrar ska delges bestallaren. 

2.8 Skadestandsskyldighet 
Verksamheten ansvarar for samtliga skador som denne eller annan for vilken den ansvarar 
orsakar genom fel eller forsummelse. Om verksamheten gentemot tredje man gors ansvarig for 
intraffad skada, ska verksamheten halla bestallaren skad elos. 

2.9 Sakerhet och sekretess 
Verksamheten ska se till att all person al omfattas av sekretesskrav motsvarande de som stalls i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt de regelverk som skyddar personuppgifter, 
personuppgiftslagen, PUL (1998:204) och fran den 25 maj 2018 Dataskyddsforordningen. 

2.10 Andringar och tillagg 
Andringar och tillagg till denna bestallning far cndast goras efter skriftlig overenskommelse 
mellan parterna. 

2.1 I Giltighetstid, uppsagning och avslutande av bestallningen 
Bestallningen galler i fyra ar fran det datum som anges i bestallningen. Bestallaren och 
verksamheten kan under bestallningens giltighetstid saga upp bestallningen med sex manaders 
varsel. Om bestallaren och verksamheten i samforstand vill gora forandringar i bestallningens 



innehall kan detta goras vid alia tidpunkter, det ska dock dokumenteras i ett tillagg till 
bestallningen. 


