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Förstudie: Integrationsarbetet 

 

Karlshamns kommun 
 

Bakgrund 

EY genomförde 2017 på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en granskning av 
kommunstyrelsen, nämnden för arbete och välfärd, nämnden för barn, ungdom och skola och 
överförmyndarnämnden. Granskningen syftade till att bedöma ändamålsenligheten i 
nämndernas styrning och uppföljning av arbetet med integration och återsökning.   
 
Den sammanfattande bedömningen var att det fanns ett behov av att kommunstyrelsen och 
nämnderna ger tydligare direktiv gällande integrationsarbetet. Det behövde också tydliggöras 
har det övergripande ansvaret för samordning mellan berörda nämnder och verksamheter i 
integrationsarbetet.  Vidare framkom det i granskningen att det inte genomfördes tillräckliga 
prognoser för antalet nyanlända i arbete respektive utbildning. Detta riskerar att medföra 
svårigheter att ta höjd för kommande kostnader för kommunen i form av ekonomiskt bistånd.  
 
Avseende återsökningsarbetet var den sammanfattande bedömningen att kommunen inte 
arbetade tillräckligt systematiskt med återsökningsprocessen.  

Revisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett behovet av att genomföra en förstudie i 
syfte att identifiera eventuella risker för att integrationsarbetet fortfarande inte bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt.  

Syfte och revisionsfrågor  

Förstudiens syfte är att identifiera eventuella risker för att integrationsarbetet inte bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt, med fokus på samordning, prognoser och återsökning. 
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har samordningen av integrationsarbetet stärkts? 

 Görs det prognoser avseende kommande behov av ekonomiskt bistånd och boende? 

 Har det tagits fram kommungemensamma rutiner för återsökningsarbetet? 

 

Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Kommunala mål, program och riktlinjer 
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Ansvarig nämnd/styrelse  

Förstudien avser kommunstyrelsen, nämnden för arbete och välfärd, nämnden för barn, 
ungdom och skola och överförmyndarnämnden. 

Metod och genomförande 

Granskningen sker genom intervjuer och dokumentstudier.  

Projektorganisation och kvalitetssäkring 

Granskningen leds av Negin Nazari, medverkar gör även Linus Andersson, EY. För 
kvalitetssäkring svarar Sara Shamekhi, EY. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att sakgranska 
rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och 
uttalanden. 

Prövning av oberoende och integritet 

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och 
det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna ska 
kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad prövning av 
oberoendet att göras under granskningsarbetet. 

Tidplan 

Förstudien inleds i september och avrapporteras på revisionsmötet i november. 

  
 

 


