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Uppföljning av integrationsarbetet

EY har på uppdrag av de fortroendevalda revisorema i Karlshamns kommun genomfort en
uppfoljning av en granskning frän 2017. Sylle har att identifiera eventuella risker för att
integrationsarbetet inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med fokus på samordning, prognoser och
återsökning.

Granskningen pekar på ett antal risker i nämndens arbete med integration och personer som står
långt från arbetsmarknaden :

- Nämnden har inte tagit fram en övergripande strategi for integrationsarbete, vilket ska
ställas mol24 pågående projekt. Vi ser en uppenbar risk med svårigheter att styra och
ftlja upp ett så stort antal projekt, utan en övergripande strategi. Av intervjuer med AV-
nämnden i andra sammanhang framkommer att mål for verksamheten har tagits fram i ett
sent skede.

- Motsvarande brist på styrdokument foreligger mellan örvaltningens olika
verksamhetsområden. Med andra ord floreligger risk fijr suboptimering eller att frågor
hamnar mellan stolarna.

- Med tanke på nämndens ekonomiska prognos for 2019, är säkerställda rutiner lor
återsökning av väsentlig betydelse.

- Statistik inom området är grundläggande lor att kunna fatta väl underbyggda beslut. Trots
påpekanden i tidigare granskningar har området inte forbättrats. Det foreligger risk for att
resurser satsas på fel område och att nämnden brister i framftirhållning.

- Som en konsekvens av brister i statistiken saknas prognoser lor kommande behov av
florsörj ningsstöd och bostäder.

Revisionen konstaterar att trots att vi har haft löpande kommunikation genom missiv samt via
möten med AV-nämnden där vi tidigare har påtalat bristema ftir AV-nämnden, har inga åtgärder
vidtagits. Bristerna rör grundläggande frågor fiir integrationsarbetet. Det som krävs lor att kunna
styra integrationsarbetet har inte fungerat eller hanterats av nämnden. Revisionen önskar ett
snabbt svar på hur identifierade risker ska minimeras eftersom både ekonomiska- och
verksamhetskonsekvenser som gäller styrning är ytterst viktiga att hantera omgående. Svar
itirväntas 10 ber 2019
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