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Kompletterande intervjuer – granskning integration Eksjö kommun
Uppdrag
KomRedo AB har under hösten 2019 genomfört en fördjupad granskning av integrationen i Eksjö
kommun. KomRedo har på uppdrag av revisorerna genomfört två kompletterande intervjuer, dels
med integrationssamordnare Birgitta Eek, eftersom Birgitta inte blivit intervjuad i och med
granskningen som genomförts under hösten och dels med socialchef, Patrik Hedström. Intervjuerna
genomfördes via telefon 28/1 och 30/1 2020.

Intervjuer
Under intervjun med Birgitta Eek, kommunens integrationssamordnare, framkom att Eksjö har
genomfört ett stort antal integrationsinsatser mot nyanlända i samarbete med civilsamhället.
Exempel på detta är Språkvän/flyktingguide i samverkan med Storegårdskyrkan, Språkcaféer i
samarbete med Röda korset, Stadsbiblioteket, Centrumkyrkan i Mariannelund, Svenska kyrkan i
Ingatorp, Skogsvana och allemansrätt för nysvenskar i samarbete med Skogssällskapet. Dessutom har
Eksjö deltagit i ett flertal projekt tillsammans med Länsstyrelsen och övriga kommuner i Jönköpings
län till exempel Kom in i Eksjö, Demokrati för alla och Homepartyprojektet. Birgitta berättade att hon
träffat samtliga nyanlända i Eksjö kommun dels genom arbetet på flyktingmottagningen och dels i
och med att hon varit med och undervisat i den obligatoriska introduktionskurs som alla nyanlända i
Eksjö ska delta i. Det framkom också att det tyvärr saknats projekt kring SFI och arbetsmarknad och
samverkan däremellan. Hon framförde även att det genom åren saknats tydliga direktiv från
kommunledningen kring samordning och gemensam riktning inom området integration. Hon
framförde att hon inte deltagit varken i framtagande av det nya kommunprogrammet eller i den
genomlysning som nyligen genomförts av HIA. Hon har heller inte getts möjligheten att delge
information om integrationsarbetet i kommunen i och med Emilkraftens arbete med
förstudie/medborgardialog.
I intervjun med Patrik Hedström, socialchef, framkom att det var kommunikationsmissar som ledde
till att kommunens integrationssamordnare inte föreslogs vara en av de som planerades in för
intervjuer med KomRedos konsult och att hon med sin erfarenhet och kunskap och det goda arbete
hon genomfört borde ha intervjuats. Socialchefen bekräftar att det behövs insatser och samordning
inom området SFI/arbetsmarknad för att öka integrationen av de som inte etablerats under
etableringstiden och idag är beroende av försörjningsstöd. Han för fram att det finns en
medvetenhet att Eksjö har en lång resa att göra inom integrationsområdet och att steg har börjats ta
i rätt riktning. Han förklarar att det krävs samarbete mellan de olika sektorerna.

Slutsatser
Vår analys har inte förändrats i större utsträckning förutom inom delarna kring projekt med
civilsamhället där vi ser att ett långt mer arbete har bedrivits än vad vi informerades om under vår
granskning. Vår tidigare slutsats att kommunen saknar projekt inom SFI/arbetsmarknad har
förstärkts.
I vår analys uttalade vi även en oro för samordningen inom kommunen som helhet kring
integrationsfrågorna. Denna oro har ytterligare förstärkts i och med de kompletterande intervjuerna.
Vi ser det som märkligt att vi inte fått träffa den person som har ett uttalat uppdrag som
integrationssamordnare under revisionen och har svårt att förstå hur detta kunde missas. I vår
tidigare analys förde vi fram att det saknas någon form av central funktion som håller ihop alla delar
av kommunens integration. De kompletterande intervjuerna har ytterligare bekräftat behovet av en
sådan funktion.
Anna Werner, Senior konsult

Camilla Karlsson, certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1: Sakgranskning
Från: Patrik Hedström <patrik.hedstrom@eksjo.se>
Skickat: den 3 februari 2020 18:22
Till: anna.werner@komredo.se
Kopia: camilla.karlsson@komredo.se
Ämne: Re: Sv: Kompletterande intervjuer Integration Eksjö .
Hej Anna! Vet att det är försent att komma med synpunkter. Jag har inga invändningar på texten att
vi missade att bjuda in Birgitta, för de var som skedde i verksamheten, tur att Birgitta själv
signalerade i och med att hon var med vid återkoppling.
Mvh
Patrik Hedström
Socialchef
Eksjö Kommun
Skickat från min iPhone

Från: Patrik Hedström <patrik.hedstrom@eksjo.se>
Skickat: den 3 februari 2020 06:23
Till: anna.werner@komredo.se
Ämne: Re: Kompletterande intervjuer Integration Eksjö .
Hej! Synpunkter på texten, vi har goda exempel på integration arbete exempelvis Emil kraften. Vi
måste hela tiden utveckla och förbättra integrationen. Vi har förutsättningar i och med att vi är en
förvaltning. Jag tycker inte att man behöver skriva att vi missade att ta med Birgitta, det viktigaste är
vi har kompletterat med hennes kunskap.
Mvh
Patrik Hedström
Socialchef
Eksjö Kommun
Skickat från min iPhone

2 feb. 2020 kl. 21:23 skrev "anna.werner@komredo.se" <anna.werner@komredo.se>:
Hej!
Här kommer vår komplettering till granskningen om integration för påseende.
Senast kl 14.00 måndag 3/2 behöver vi dina eventuella kommentarer, därefter kommer dokumentet
behöva gå vidare till revisorerna.
Med vänlig hälsning
Anna Werner
KomRedo AB
070-131 37 92

