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Granskning av flyktingmottagande och integrationsarbete 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat kommunstyrelsen, 

kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i syfte att bedöma 

ändamålsenligheten i styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och 

integrationsarbete. Vår sammanfattande bedömning är att de granskande nämnderna i väsentliga delar har 

en ändamålsenlig styrning, genomförande och uppföljning av kommunens flyktingmottagande och 

integration men att det finns områden som bör utvecklas och stärkas. Vi har bland annat gjort följande 

iakttagelser: 

 Det finns gemensamma inriktnings- och resultatmål för integration men inte egna resultatmål i alla 
nämnder 

 Det har bildats en utvecklingsgrupp för integrationsarbetet (samverkansforum) 
 Samverkan inom kommunen beskrivs som välfungerande 
 Det pågår arbete med ett kommungemensamt program för integration 
 Kommunen har en lokal överenskommelse med bl. a. Arbetsförmedlingen om samverkan kring 

nyanländas etablering  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen: 

 Att i samband med införandet av program för integration utforma en modell för samlad uppföljning 
inom integrationsområdet. 

 Att införa mål och resultatmått i arbetet med lokal överenskommelse och i kommunens samverkan 
kring flyktingmottagande och integration. 

 Sammanställa rutinerna för återsökning av statsbidrag inom flyktingområdet. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 

socialnämnden: 

 Att i sina respektive nämndplaner tydliggöra sina insatser för att bidra till gemensamt resultatmål om 
integration, och i det sammanhanget säkerställa indikatorer som går att mäta. 

 Att i samband med införande av program för integration se över behovet av nya och förändrade 
riktlinjer. 

Vi rekommenderar kultur- och utvecklingsnämnden: 

 Att se till att uppföljningen av samhällsorienteringen också rapporteras till nämnden. 
 Att följa upp och bevaka tillgången till gymnasieutbildning för nyanlända barn och ungdomar. 

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 31 januari 2017.  
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