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Borås Stads flyktingmottagande 

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala 
bolagens verksamheter som berör flyktingmottagningen. Stadsrevisionen är väl medveten om att 
frågeställningarna och utmaningarna kring flyktingmottagningen är likartade för ett stort antal 
kommuner, och att det inte finns några enkla lösningar. Detta förhållande är dock ytterligare ett 
argument för ett intensifierat arbete på identifierade riskområden.  

Lekmannarevisorerna gör nedanstående bedömningar.
- Att riskerna för att Borås Stad inte ska kunna leva upp till lagstiftningens krav och lokala   

 politiska beslut när det gäller flyktingmottagandet är betydande
- Att de olika verklighetsbeskrivningar och uppfattningar om hur allvarlig situationen är som
 identifieras i granskningen, är tungt vägande argument för att styrning, ledning och   

 samordning på området behöver stärkas med utgångspunkt från såväl Kommunstyrelsens   
 uppsiktsplikt som nämndernas och de kommunala bostadsbolagens ansvar

- Att bostadsbolagens roll i bostadsförsörjningen för flyktingar bör regleras i ägardirektiven
- Att Kommunstyrelsen och berörda nämnder/bolag kontinuerligt bör genomföra dokumenterade
 riskanalyser kopplade till flyktingsituationen och dess konsekvenser för Borås Stad 
- Att Kommunstyrelse, nämnder och bolag bör säkerställa beredskap och alternativa lösningar  

 för flyktingmottagningen som kan hantera betydligt fler nyanlända än de man idag planerar för    
    

Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs Styrelsen för AB Bostäder,
Styrelsen för Fristadbostäder AB, Styrelsen för Viskaforshem AB, Styrelsen för AB 
Sandhultsbostäder, Styrelsen för AB Toarpshus. Svar från bolagens styrelser emotses senast 
2016-10-31.
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