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Stadsrevisionen

Svar till Stadsrevisionen angående rapporten Borås
Stads flyktingmottagande
Nämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge nedanstående svar angående rapporten Borås Stads
flyktingmottagande och översänder detsamma till Stadsrevisionen.

Nämndens yttrande
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de
kommunala bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen. I en förstudie har
bostadsförsörjning, utbildning och personalförsörjning identifierats som de mest väsentliga
riskområdena, och en utveckling av styrning, ledning och samordning som centrala.
Ändamålsenlighet innefattar att leva upp till lagar/regler och beslut i fullmäktige, nämnder och
styrelser.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport och den sammanfattande
bedömningen. I bedömningen lyfter Stadsrevisionen bland annat fram riskerna för att Borås
Stad inte lever upp till lagstiftningens krav och lokala beslut när det gäller flyktingmottandet
samt att styrning, ledning och samordning brister. Stadsrevisionen pekar också på att nämnder
och bolag bör säkerställa beredskap och alternativa lösningar för flyktingmottagningen och som
kan hantera betydligt fler nyanlända.
Samhällsbyggnadsnämnden delar Stadsrevisionens uppfattning att utmaningarna kring
flyktingmottagningen är likartade för ett stort antal kommuner, och att det inte finns några enkla
lösningar.
Samhällsbyggnadsnämnden utgår från den verksamhetsplan som nämnden fastställer, där
detaljplanearbetet läggs in i en prioriteringslista. Precis som det nämns i rapporten kan
prioriteringslistan omprövas i samband med att nya detaljplaner lyfts in. I sammanhanget är det
också viktigt att understryka Trafikverkets utredning kring Götalandbanan som innebär att cirka
75 % av alla detaljplaner med bostäder i dagsläget inte kan slutföras.
Samhällsbyggnadsnämnden delar i allt väsentligt Stadsrevisonens synpunkter att styrning,
ledning och samordning kan utvecklas för att nå upp till lagstiftningen från 1 mars 2016 där alla
kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning genom den s.k. Bosättningslagen.
När det gäller Utbildningsverksamhet och Personalförsörjning med anledning av
flyktingmottagande har Samhällsbyggnadsnämnden inget att tillägga.
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