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Synpunkter gällande revisionens granskning av
integrationsarbetet
Sammanfattning
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunstyrelsens och
nämndernas arbete med integration. Granskningen har resulterat i en rapport med iakttagelser
och rekommendationer. Kommunens revisorer önskar få del av kommunstyrelsen syn på
rapportens rekommendationer senast den 26 januari 2019.
I rapporten rekommenderas kommunstyrelsen att göra en översyn av ansvarsområden för
integration samt tydliggöra ansvaret mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsen
rekommenderas också att utforma specifika mål och riktlinjer kopplat till integrationsarbete
på kommunövergripande nivå för att underlätta uppföljning och styrning.
Kommunstyrelsen har identifierat fem fokusområden för inkludering och social
sammanhållning som också är att betrakta som ansvarsområden för integrationsarbetet.
Kommunstyrelsen delar revisionens syn på behovet av en översyn när det gäller
ansvarsfördelning inom dessa områden, men erinrar om integrationsarbetets komplexitet och
svårigheter att åstadkomma en ansvarsfördelning som är komplett. Genom sektorsövergripande samverkan ska det ges förutsättningar att lösa problem kring roller och ansvar
som inte kan läggas fast i förväg.
En politisk beredning arbetar med förslag till ny lokal utvecklingsplan, nya resultatmål och
indikatorer för uppföljning. Integration och social sammanhållning kommer sannolikt att vara
ett politiskt prioriterat område under mandatperioden, vilket betyder att såväl mål som
indikatorer för integrationsarbetet kommer att läggas fast under våren 2019.
I ”Program för inkludering och social sammanhållning” som ska behandlas av
kommunfullmäktige i januari 2019 anges övergripande mål och inriktning på insatser
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applicerbara på arbetet för integration.
Sedan den 1 januari 2018 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens
integrationsfrågor. Därav följer att revisionsrapporten i sin helhet välkomnas av
kommunstyrelsen, som med intresse kommer att ta del av och följa upp övriga nämnders svar
på revisionens rekommendationer.

Förslag till beslut
1. Redovisade synpunkter på revisionsrapporten godkännes och överlämnas till kommunens
revisorer.

Bakgrund
Kommunstyrelsens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
kommunstyrelsens och nämndernas arbete med integrationsarbetet. Granskningen har gjorts
utifrån frågeställningen om bildningsnämnden och socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt
och effektivt integrationsarbete. Granskningen är på grund av områdets komplexitet av
övergripande karaktär och avgränsat till integrationsarbetet under 2018 med en tillbakablick
på åren 2016-2017.
Deloitte AB redogör för granskningsresultatet i en rapport. Rapporten innehåller en rad
rekommendationer riktade till kommunstyrelsen, bildningsnämnden och bildningsnämnden
och socialnämnden gemensamt.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 Göra en översyn av ansvarsområden för integration samt tydliggöra ansvaret mellan
förvaltningarna.
 Utforma specifika mål och riktlinjer kopplat till integrationsarbetet på
kommunövergripande nivå för att underlätta uppföljning och styrning av
integrationsarbetet.
Allmänna synpunkter

Kommunstyrelsen välkomnar rapporten och anser iakttagelserna i denna vara av stort värde i
det fortsatta arbetet på området.
Den 5 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige om ändring av reglemente för Motala
kommuns nämnder, att gälla från om med den 1 januari 2018. Ändringen medför bland annat
att kommunstyrelsen sedan dess har det övergripande ansvaret för kommunens
integrationsfrågor. Därav följer att revisionsrapporten i sin helhet är av intresse för
kommunstyrelsen, som med intresse kommer att ta del av och följa upp övriga nämnders svar
på revisionens rekommendationer.
Synpunkter på rekommendationen angående specifika mål och riktlinjer för integrationsarbetet
på kommunövergripande nivå

Med ny mandatperiod följer arbete för en ny lokal utvecklingsplan, nya resultatmål och
indikatorer för uppföljning. En politisk beredning är tillsatt och ett slutligt förslag ska

presenteras för kommunstyrelsen den 26 mars 2019. Integration och social sammanhållning
har under inledningen av processen pekats ut som ett politiskt prioriterat område, varför såväl
mål som indikatorer kommer att läggas fast under våren.
Den 18 december 2018 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta Program
för inkludering och social sammanhållning 2018-2027. Ärendet behandlas av
kommunfullmäktige den 21 januari 2019. Programmet uttrycker den politiska inriktningen på
området och ska utgöra en vägledning i ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete. Fokus
är jämlikhet i livsvillkor genom social och socioekonomisk utveckling i områden med
socioekonomiska utmaningar. Livsvillkoren varierar bland såväl människor födda och
uppväxta i Sverige som bland utrikes födda, men utrikes födda - i synnerhet nyanlända befinner sig ofta i en mer utsatt situation. Insatser för integration kommer därför att vara av
stor betydelse för en inkluderande och sammanhållen kommun.
Synpunkter på rekommendationen angående översyn av ansvarsområden för integration och
tydliggörande av ansvar mellan förvaltningarna

Området integration är omfattande och spänner över flera av kommunens verksamhetsområden, precis som påtalas i revisionsrapporten. Den berör i varierande omfattning samtliga
nämnder och förvaltningar.
I planen för inkludering och social sammanhållning identifieras fem fokusområden av särskild
betydelse för människors levnadsvillkor och livschanser – arbetsmarknad, utbildning, bostad
och samhällsservice, brottslighet samt demokrati och civilsamhälle. Dessa områden är även
att betrakta som ansvarsområden. I många fall är det självklart vilken förvaltning som
ansvarar för vad, men då ansvaret för insatser inom dessa prioriterade områden i många fall är
delat, krävs det att man både arbetar var och en för sig och tillsammans. Komplexiteten gör
det svårt att i förväg åstadkomma en ansvarsfördelning som är komplett och täcker in alla
tänkbara situationer. Ett sektorsövergripande arbetssätt - samverkan och samordning - blir
därför nödvändigt för att lösa problem kring roller och ansvar för ett så effektivt och
framgångsrikt arbete som möjligt.
Det finns ändå behov av att så långt det är möjligt fastställa ansvar mellan förvaltningarna.
Kommunstyrelsen delar därför revisionens syn på behovet av en översyn. För en
sektorsövergripande samordning på området finns sedan augusti 2018 en strategisk
arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom ovanstående nämnda fokusområden, med
processledning inom kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen har också, i enlighet
med programmet för inkludering och social sammanhållning, beslutat tillsätta en politisk
arbetsgrupp med representanter från berörda nämnder. En översyn av ansvar sker lämpligen
inom ramen för denna samverkan, där det också ges möjlighet att fortlöpande lösa frågor där
ansvarsfördelningen är oklar och svår att fastställa på förhand. Sektorsövergripande
samverkan bör också underlätta såväl uppföljning som styrning av integrationsarbetet.
Finansiering
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Koppling till resultatmål
Frågan om integration har koppling till flera resultatmål – Meningsfull sysselsättning, Tillväxt
genom mångfald, Medborgainflytande, Samverkan för utveckling samt Bra förutsättningar att
leva ett hälsosamt liv.
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