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Kommunrevisionen, rektor Lisbeth Åström

Integration, yttrande över kommunrevisionens rapport
06.262 007
Kommunrevisionen har granskat kommunens generella ansvar för
invandrare. Syftet med granskningen har varit att kartlägga och bedöma hur
Luleå kommunen arbetar med integrationsarbetet och vilken uppföljning som
utförs. I rapporten anger revisionen ett antal rekommendationer för hur
arbetet med integration av invandrare kan förbättras:
•

•

•

•

•

Det är angeläget att revidering och uppföljning av
integrationsprogrammet genomförs. I kommande integrationsprogram
bör rutiner för uppföljning fastställas .
Det är nödvändigt att införa arbetssätt som ger en helhetssyn om hur
kommunens arbete med integration genomförs och utvärderas. En
samlad bild av verksamheten är en förutsättning för att ta beslut om hur
integrationsarbetet skall bedrivas och utvecklas.
Det finns fastställda strategier för integrationsarbetet för
arbetsmarknads‐ och sysselsättningsenheten samt för
socialförvaltningen. Uppföljning av hur enheterna har fullgjort sina
uppdrag bör genomföras.
För barn‐ och utbildningsförvaltningen är det väsentligt att
handlingsplanen för undervisning av barn med flerspråkig och
mångkulturell bakgrund i Luleå kommun kontinuerligt följs upp och att
utvärdering av vidtagna åtgärder genomförs.
Det finns inga tecknade avtal för socialförvaltningens och för
vuxenutbildningens samverkan med olika externa aktörer. För att
säkerställa en fortsatt fungerande samverkan bör
förvaltningen/nämnden överväga om avtal skall tecknas.
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Revisionen begär nämndens yttrande över rapporten. Rektor Lisbeth Åström
har sammanställt ett förslag till yttrande, bilaga 1 till denna paragraf.
Förvaltningens förslag till beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden föreslås avge yttrande enligt förslag i bilaga.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
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