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Kommunstyrelsen  
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

    Kommunfullmäktige för kännedom 
    Överförmyndaren för kännedom 
 
Granskning av flyktingsituationen 
 
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

flyktingsituationen i Höörs kommun med syfte att bedöma kommunens hantering av 

flyktingsituationen utifrån anpassning av nämndernas verksamheter, med specifikt fokus på 

överförmyndarens verksamhet samt mottagande och integration av ensamkommande 

flyktingbarn. 

Vi delar granskarens bedömning att berörda nämnder gjort ändamålsenliga anpassningar av 

verksamheten för att hantera flyktingmottagandet utifrån förändrade volymer. Även om 

insatser görs för att stärka arbetet delar vi bedömningen att kommunstyrelsen i samråd med 

berörda nämnder bör ta ett ökat helhetsgrepp kring frågan genom att utveckla långsiktiga 

mål och strategier för kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. Berörda 

nämnder bör även vidta åtgärder för att säkerställa en långsiktig bostadsförsörjning och 

insatser för egenförsörjning efter nyanländas etableringsperiod är slut. Kommunstyrelsen 

och berörda nämnder bör stärka samverkan med Arbetsförmedlingen kring nyanlända som 

ingår i etableringen. En lokal överenskommelse bör snarast utarbetas för att tillförsäkra att 

det finns en tydlighet i roller och ansvar.  

Kommunstyrelsen bör tillse att överförmyndaren utvecklar dokumenterade rutiner för 

handläggning av ensamkommande barn och kontroll/uppföljning av ställföreträdare. 

Överförmyndaren bör även säkerställa att rutinen för klagomålshantering återkommande 

kommuniceras med barnen och berörda verksamheter för att säkerställa att avvikelser 

avseende de gode männen utreds och följs upp. Kommunstyrelsen bör göra en översyn av 

överförmyndarens organisation för att klargöra roller och ansvar för år 2017 och framåt. Av 

granskningen framgår att reglemente avseende överförmyndaren saknas. Av granskningen 

framkommer även att det saknas ett gällande avtal mellan Höörs kommun och 

överförmyndaren. Översynen bör beakta framtida organisering i syfte att minska 

sårbarheten. 

Utifrån vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast den 20 mars 2017, få 

kommunstyrelsens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

 

FÖR HÖÖRS KOMMUNS REVISORER 

 

 

 

Christer Ekelund  Arno Werner 

Ordförande   Vice ordförande 

 



 


























































	KS 4 del 1
	Handlingar ärende 4 del 1
	Handlingar ärende 4-1
	Dok1
	Handlingar ärende 4-2


