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§ 39 Dnr FN 2021-00019 1.2.3.3 

Svar på revisionsrapport - Granskning av integration 
och etablering i Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Att tillstyrka de rekommendationer som framkommit i revisionsrapporten 
”Integration och etablering i Borås Stad” samt översända svaret till 
Revisionskontoret.  

Sammanfattning av ärendet 

En granskning av kommunens arbete med integration och etablering har 
genomförts. Granskningen har undersökt om Borås Stad bedriver 
integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt utifrån Program för ett integrerat 
samhälle med avseende på styrning och samordning av stadens samlade 
integrationsarbete. Granskningen kommer fram till följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör, enligt granskningen, 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. 

Förskolenämnden anser att även förväntningar på övriga nämnder i detta 
avseende bör förtydligas. 

utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

Förskolenämnden anser att uppföljningen av programmet bör ta en 
utgångspunkt i den uppföljning som redan sker i det systematiska 
kvalitetsarbetet för att undvika dubbelarbete. 

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. 

Förskolenämnden ställer sig bakom de sistnämnda rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad 
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Svar på revisionsrapport - Granskning av integration 

och etablering i Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Att tillstyrka de rekommendationer som framkommit i revisionsrapporten 

”Integration och etablering i Borås Stad” samt översända svaret till 

Revisionskontoret. 

Sammanfattning 

En granskning av kommunens arbete med integration och etablering har 

genomförts. Granskningen har undersökt om Borås Stad bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt utifrån Program för ett integrerat 

samhälle med avseende på styrning och samordning av stadens samlade 

integrationsarbete. Granskningen kommer fram till följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör, enligt granskningen, 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. 

Förskolenämnden anser att även förväntningar på övriga nämnder i 

detta avseende bör förtydligas. 

 utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

Förskolenämnden anser att uppföljningen av programmet bör ta en 

utgångspunkt i den uppföljning som redan sker i det systematiska 

kvalitetsarbetet för att undvika dubbelarbete. 

 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. 

Förskolenämnden ställer sig bakom de sistnämnda rekommendationerna. 

Ärendet i sin helhet 

PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning 

av kommunens arbete med integration och etablering. Granskningen har 
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undersökt om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 

utifrån Program för ett integrerat samhälle 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. 

Granskningen kom fram till att analys och utvärdering av Stadens insatser inom 

området kan vidare sannolikt utvecklas. Samtidigt visar granskningen att det 

inte finns några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin 

verksamhet på ett sätt som gynnar integrationen i staden. 

Revisionsrapporten ger följande rekommendationer: 

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. 

Gällande den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderas Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa 

upp bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Revisionsrapporten lyfter fram att Kommunstyrelsen bör säkerställa att 

Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

Förskolenämnden anser att de rekommendationer som revisionsrapporten 

beskriver är rimliga. Dock bör det påpekas att revisionsrapporten även drar 

slutsatsen att nämnder och bolag bedriver sin verksamhet på ett sätt som 

gynnar integrationen i staden. 

När det gäller första punkten anser Förskolenämnden att ett tydliggörande av 

Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd är nödvändigt, men även 

förväntningar på övriga nämnder i detta avseende blir viktig att förtydliga som 

en konsekvens. 

När det gäller andra punkten om uppföljningsprocessen så menar 

Förskolenämnden att uppföljning av integrationsarbetet utifrån uppdrag i 

läroplanen sker i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppdrag som 

ges till Förskolenämndens verksamheter utifrån Program för ett integrerat samhälle 

handlar om att barn ska ges lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 

Programmet beskriver vidare att Borås Stad ska verka för att genomföra 

insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk 

sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. Styrning genom 
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programmet blir otydlig då uppdraget även ges i läroplan om än med något 

annorlunda formuleringar och därmed riskerar uppföljningen att bli otydlig. 

Om Arbetslivsnämnden ska följa upp Förskolenämndens arbete inom området 

så finns det en risk för dubbelarbete i uppföljningen. Förskolenämnden anser 

att Arbetslivsnämndens uppföljning av program för ett integrerat samhälle bör 

ta en utgångspunkt i den uppföljning som redan sker inom ramen för 

Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete. 

Den tredje punkten om spridning av uppföljningen ställer sig Förskolenämnden 

helt bakom. 

Gällande den fjärde punkten om den stadsövergripande analysen av 

integrationsarbetet så tillstyrker Förskolenämnden rekommendationen. Att 

tydliggöra resultat och effekter av insatser är viktigt för att dels behålla gott 

arbete men även att få underlag för att avsluta ett arbete som inte är 

framgångsrikt. 

Prövning av barns bästa 

Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som 

rör barn. Förskolenämndens beslut om svar på revisionsrapport – Granskning 

av integration och etablering i Borås Stad bedöms vara av ren administrativ art. 

En barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning 

av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås 

Stad 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 18 mars 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 


	Beslut-202100019-FN-§ 39
	Svar på revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


	Skrivele FN IG o EB
	Svar på revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad
	Förskolenämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet i sin helhet
	Prövning av barns bästa
	Beslutsunderlag
	Samverkan
	Beslutet expedieras till



