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Socialnämndens syn på rapportens ”Integrationsarbete”
rekommendationer
Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av
Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med integrationsarbetet. I samband med
granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och
rekommendationer. Kommunens revisorer önskar ”få del av Socialnämndens syn på
rapportens rekommendationer senast 2019-01-26”. Socialnämnden har begärt och fått anstånd
till den 14 februari.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner yttrandet bilaga 1 ”Socialnämndens yttrande över
rekommendationerna i rapporten ”Integrationsarbete” samt översänder den till kommunens
revisorer.

Bakgrund
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av
Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med integrationsarbetet. I samband med
granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns iakttagelser och
rekommendationer. Kommunens revisorer önskar ”få del av Socialnämndens syn på
rapportens rekommendationer senast 2019-01-26”. Socialnämnden har begärt och fått anstånd
till den 14 februari.
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Skapa kontinuerliga möten mellan social- och bildningsnämnd vad gäller
integrationsarbetet och utveckla dialogen och samarbetet med gymnasieskolan för att
förbättra informationsutbytet vad gäller elever över 18 år.
Se över möjligheten att mäta effekterna av verksamheterna ur den enskildes och
samhällsperspektivet för att effektivisera verksamheterna.
Utreda möjligheten att särredovisa kostnader för integrationsverksamhet, både under
och efter introduktionsperioden på ett tydligt och ändamålsenligt sätt.
Inom normala processen för den interna kontrollen inkludera kontroller avseende
ekonomi och verksamhet rörande integration och flyktingmottagande. Detta mot
bakgrund av komplexiteten i de statliga bidrag som erhålls.

Finansiering
--Koppling till resultatmål
Resultatmål 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg.
Uppföljning/återrapportering
---
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