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Integration av nyanlända i grundskolan 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om barn-, utbildning- och 

kulturnämnden (BUoKn) bedriver ett ändamålsenligt kvalitetsarbete vad gäller integreringen av 

nyanlända inom grundskolan på både huvudmanna- och enhetsnivå, och om den interna kontrollen 

inom området är tillräcklig. I vår granskning har vi biträtts av sakkunniga från PwC. 

Vår sammanfattande bedömning är att BUoKn till övervägande del bedriver ett ändamålsenligt 

arbete vad gäller integreringen av nyanlända inom grundskolan på både huvudmanna- och enhetsnivå, 

medan den interna kontrollen inom området i begränsad utsträckning bedöms vara tillräcklig. 

Kontrollmål: 

 Det är i det systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och enhetsnivå 

beaktat de särskilda krav som kan ställas vad gäller nyanländas förutsättningar 

att tillgodogöra sig undervisningen och verksamheten i övrigt. 

Vår bedömning är att det i det SKA på huvudmanna- och enhetsnivå till övervägande del beaktas de 

särskilda krav som kan ställas vad gäller nyanländas förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen och verksamheten i övrigt. 

 Kvalitetsarbetet redovisas till nämnden med analys av eventuella avvikelser och 

förslag på åtgärder för en god integrering av de nyanlända 

Vår bedömning är att kvalitetsarbetet i begränsad omfattning rapporteras till nämnden med analys av 

eventuella avvikelser och förslag på åtgärder för en god integrering av de nyanlända. Vi bedömer att 

den rapportering som ligger till grund för nämndens beslut avseende integrationen av de nyanlända 

kan förtydligas och särskilt att den bör utökas i omfattning liksom avseende analyser och 

åtgärdsförslag. Vi noterar i sammanhanget som positivt att ambitioner finns om att fördjupa 

analyserna avseende de nyanländas måluppfyllelse. 

 Nämnden vidtar åtgärder för att utveckla verksamhetens stöd till de 

nyanlända/Nämnden fattar tillräckligt med aktiva beslut om åtgärder för att 

säkerställa en ändamålsenlig verksamhet på området 

Vår bedömning är att nämnden i samverkan med förvaltning och rektorer har vidtagit åtgärder för att 

utveckla verksamhetens stöd till de nyanlända. Spårbarheten avseende vissa av dessa beslut bedöms 

dock som bristfällig. Beroende på detta kan vi inte bedöma om nämnden fattat tillräckligt med aktiva 

beslut inom området.  
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 Nämndens styrning och uppföljningen inom området är tillräcklig 

Vår bedömning är att nämndens styrning och uppföljning avseende nyanländas integrering i 

begränsad utsträckning är tillräcklig. Detta beroende på de brister i rapportering och spårbarhet vi 

funnit. Samtidigt ser vi det som positivt att nämnden avsatt särskilda resurser för arbetet med 

nyanländas lärande och integrering. 

Med anledning av granskningens iakttagelser vill vi lämna följande rekommendationer kopplat till 

integrationen av nyanlända i grundskolan: 

 Att nämnden vidtar åtgärder för att tydliggöra sina överväganden och beslut inom området. 

Detta exempelvis avseende upprättande av handlingsplaner och andra dokument med 

styrande funktion. 

 Att nämnden säkerställer att tillräckliga utvärderingar sker av åtgärder och rutiner inom 

området, och att dessa utvärderingar dokumenteras. 

 Att kvalitetsarbetets redovisning till nämnden utökas i omfattning liksom avseende analyser 

och åtgärdsförslag inom området. 

 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i bifogad revisionsrapport.  

 

BUoK-nämndens svar på vår granskning emotses till senast 2018-05-01. 
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