
”Hearing” avseende kommunens 
arbete med nyanlända 

2015-11-16 kl. 09.00 – 12.00 
Tidaholms kommuns revisorer 



Bakgrund 

Revisorerna har genom egna iakttagelser och efter 
överläggningar med nämnderna och styrelsen 
uppfattat:  

 att mycket av arbetet i kommunen kretsar kring 
mottagandet av nyanlända  

 att situationen är ansträngd men under kontroll 
 Revisorerna har mot bakgrund av ovanstående 

funnit det angeläget att ytterligare informera sig i 
ärendet.  
 



En stor utmaning för skolorna i 
Tidaholms kommun 

 
 

 Verksamhetschef Johan 
Lindell redogjorde 
mycket initierat för 
skolornas arbete med 
nyanlända elever. 

  



Påverkar under lång tid 

Johan poängterade att det inte rör sig om en 
tillfällig situation som skall lösas. 

• Eleverna kommer att finnas i kommunens 
skolor under lång tid och organisationen 
måste anpassas efter detta. 

• Kompetent personal är en nyckelfaktor i 
sammanhanget. 



Tidaholm en del av världen 

  
 Integrationssamordnare 

Patrik Broberg 
redogjorde kunnigt och 
engagerat för såväl 
situationen i Tidaholms 
kommun som i riket och 
omvärlden. 



Myter och fakta 

Patrik redovisade en rad myter och fakta avseende: 
• vilka länder de asylsökanden kommer från 
• fördelningen av antalet flyktingar från olika delar 

av världen 
• ersättningar och bidrag för olika grupper 
 
Ambitionen är att sprida så mycket information som 

möjligt då det inte sällan råder missupp-
fattningar. 
 



Gode män (och kvinnor) 

 
 Överförmyndare 

Tommy Larsson 
redogjorde för sitt 
uppdrag, vilket bland 
annat innebär tillsyn 
över de som utsetts till 
gode män. 



Situationen i Tidaholm 

• Tillgången på gode män har varit stor i 
Tidholms kommun, till skillnad från flera andra 
kommuner i gamla Skaraborgs län. 

• Ambitionen är att ingen skall ha fler än tio 
uppdrag, vilket är fallet med något undantag. 

• Inte aktuellt att anlita konsult- eller 
bemanningsföretag. 
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