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Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte har
varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på
styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.
Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, och
att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys och ut
värdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen inte funnit några
tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar integrationen i
staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till arbete och studier
är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara
en god och proaktiv samverkanspart.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrations
arbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade
integrationsarbete.
Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat samhälle se över
den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande
effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende:

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrationsarbetet innebär.
• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle.
• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.
• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat och
effekter av integrationsarbetet.
När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar vi Arbets
livsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och resultat
inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.
I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
Missiv med bilagd rapport tillställs berörda nämnder, bolag och Kommunstyrelsen. Svar från
nämnderna, bolagen och Kommunstyrelsen emotses senast 2021-04-16.
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