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Nämnd

Yttrande över granskning av kommunens arbete med 
integration och arbetsmarknadsinsatser

Kommunstyrelsen har mottagit rapporten gällande den genomförda revisionen av 
kommunens arbete med integration och arbetsmarknad. 
Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning 
säkerställt att integrationsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 
styrning, samordning och uppföljning. Tillhörande detta avges ett antal 
rekommendationer som kommenteras nedan. 
Kommunstyrelsen bedöms inte heller ha säkerställt att arbetsmarknadsinsatser bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt för nyanlända. Här har kommunen sedan några år tillbaka lagt 
ansvaret för det kommunala flyktingmottagandet och etablering inom 
arbetsmarknadsenheten på socialförvaltningen just för att säkerställa 
arbetsmarknadsinsatser till nyanlända i ett tidigt skede. 
Kommunstyrelsen tar med sig revisionens inspel i pågående och kommande arbete 
enligt nedan. 

Organisation och styrning
I rapporten uppmärksammas en otydlighet när det gäller organisation och styrning. 

1. Tydliggöra skillnader mellan det strategiska och operativa arbetet rörande 
arbetsmarknads- och integrationsinsatser mellan kommunstyrelsen och 
övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen menar att med stöd av styrdokumentet Strategisk inriktning Annex 1- 
Integrationssamverkan beslutat 2017 som är fortsatt gällande samt i 
kommunfullmäktiges beslut som tydliggjorde just ansvar mellan kommunstyrelse och 
socialnämnd så finns en god grund och tydlighet för det strategiska och operativa 
arbetet. Till respektive politisk organisation finns en tillhörande tjänsteorganisation. 
Kommunstyrelsen tar med i arbetet framgent dels i framtagandet av ett program för 
social hållbarhet, dels i organisationen av tjänstegrupper för att på mest effektivt sätt 
skapa nytta. Kommunstyrelseförvaltningen behandlar integration som en tvärsektoriell 
fråga och hanterar den som en del i social inkludering och hållbarhet. 
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Kommunikation
2. Följa upp, uppdatera och kommunicera plattformen för 

integrationssamverkan i samtliga nämnder och förvaltningar.
Förslaget tas omhand genom en konkretiserad aktivitetsplan för ett uppdaterande 
kommunikationsarbete. 

3. Fortsätta och förtydliga hur arbetet kring social inkludering ska bedrivas. 
Denna aspekt tas omhand i samband med framtagande av styrdokument för 
arbetsmarknad samt program för social hållbarhet. 

Uppföljning
4. Se över strukturen för uppföljning av integrations- och 

arbetsmarknadsuppdraget. 
5. Tydliggöra uppföljningsansvaret gällande kommunens arbetsmarknads- och 

integrationsinsatser. 
6. Tydliggöra vad som är socialnämndens ordinarie uppdrag och vad som utgör 

uppdrag från kommunstyrelsen. 
7. Tillsammans med socialnämnden utveckla uppföljningen av de åtgärder som 

socialnämnden utgör på kommunstyrelsens uppdrag. 

Befintlig uppföljning görs idag enligt nedan: 

� Uppföljning förväntade resultat i Stratsys, tertialrapport (april-augusti-dec)
� Arbetsmarknadsforum ca 4 ggr/år
� Redovisning av nyckeltal på nämndmöte månadsvis
� Information kommunstyrelsen
� Kolada

De påpekade punkterna kring uppföljning av insatser förtydligat med tillhörande 
utpekat ägarskap och utföraransvar tas med i utvecklingsarbetet med utveckling av 
kommunens verktyg för planering och uppföljning- Stratsys. 

Pågående och planerat arbete
Ett uppdragsdirektiv finns givet av kommundirektör och förvaltningschef för 
socialförvaltningen gemensamt. Uppdraget genomförs i tre delar enligt nedan av 
medarbetare inom kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen.  
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Det tredelade uppdraget genomförs genom en inledande beskrivning och definition av 
forum och deras respektive ansvar och uppdrag. Nästa fas kartlägger aktuella förväntade 
resultat med tillhörande aktiviteter och nyckeltal, samt den tredje avslutande fasen är ett 
ställningstagande kring vilken form av styrdokument som är aktuella för att på bästa sätt 
utgöra ett stöd i arbetet. 
Kommunen ser att de utpekade utvecklingsområdena som nämns i rapporten går i linje 
med det givna uppdragsdirektivet och i samband med det genomförandet kommer 
granskningens synpunkter att aktivt inkluderas och åtgärdas. 
Övrigt planerat arbete framåt består i att ta fram ett program för social hållbarhet där 
målsättningar och inriktning i båda de granskade områdena inkluderas. 

Jenny Broberg Kudryk
Avdelningschef Hållbar Utveckling


