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Revisionsrapport - Granskning av integration och 

etablering i Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner svaret avseende Stadsrevisionens 

granskning av Borås Stads integrationsarbete och översänder svaret till Borås 

Stads Revisionskontor.  

        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har getts tillfälle att svara på Stadsrevisionens 

granskning av Borås Stads integrationsarbete. Gransknings syfte har varit att 

granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 

med avseende på styrning och ledning och om arbetet går i enlighet med 

stadens Program för integrerat samhälle. Granskningen visar att det finns 

otydligheter i samordningen och styrningen av arbetet och att styrdokumentet 

Program för integrerat samhälle har en begränsande styrande effekt. Dock anser 

granskningen att integrationsarbetet i staden genomförs på ett ändamålsenligt 

sätt och att nämnderna integrerat arbetet i sina ordinarie verksamheter.  

Fritids- och folkhälsonämnden har flera verksamheter som direkt syftar till att 

stärka integrationen, främst genom folkhälsoarbetet, mötesplatserna och stöd 

till föreningslivet.  Integrationsarbetet avses att integreras i ordinarie 

verksamheter men Fritids- och folkhälsonämnden ser att en samlad gemensam 

stadenövergripande handlingsplan med utvecklingsfokus som bygger på 

kunskap och analys, samt uppföljning av denna skulle underlätta den 

gemensamma riktningen i arbetet. Arbetet kan med fördel ledas och samordnas 

av Arbetslivsnämnden.  

               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har låtit genomföra en granskning av Borås Stads 

integrationsarbete. Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad 

bedriver integrationsarbetet ändamålsenligt och om arbetet går i enlighet med 

stadens Program för integrerat samhälle. 

 

Bedömningarna bygger på 7 frågeställningar som avser organisationen med en 

tydlig roll- och ansvarsfördelning, analys av utmaningar och möjligheter, 
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förekomsten av strategi och samordnade insatser, förekomsten av relevanta mål 

och handlingsplaner inom området, samverkan med interna och externa parter, 

uppföljning-, utvärdering- och analys samt kommunstyrelsens styrning och 

uppsikt över arbetet.  

 

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att staden bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt men att styrdokumentet Program för 

integrerat samhälle har en begränsad styrande funktion i dagsläget. Nämnder och 

bolag bedriver dock sina verksamheter på ett sätt som gynnar integrationen och 

staden visar goda resultat i form av övergångar till arbete och studier i 

jämförelse med andra kommuner.  

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har medverkat i granskningen samt beskrivit 

arbetet inom ramen för området. Program för integrerat samhälle fokuserar på sju 

områden; arbete, boende, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. 

Fritids- och folkhälsonämndens avser att integrera dessa perspektiv i det 

ordinarie arbetet och de verksamheter som berörs mest är folkhälsoarbetet inkl 

det trygghetsskapande arbetet, mötesplatserna och stöd till föreningslivet. Det 

är naturligt att se detta som en del i det befintliga uppdraget, vilket beskrivet i 

reglementet. Att integrera arbetet i befintliga verksamheter anses mer 

verkningsfullt än att arbeta utifrån områdena separat, genom en särskild 

handlingsplan hos respektive nämnd. Dock kan det vara effektfullt att göra en 

gemensam stadenövergripande handlingsplan med inriktning på utvecklingen 

över tid och för att visa på en helhetsbild. Denna handlingsplan bör upprättas 

gemensamt med stöd av samtliga berörda nämnder. Integrationsarbetet som en 

tvärsektoriell fråga kan utifrån nämndens perspektiv ses ur dessa två perspektiv. 

Dels arbetar vi för att underlätta och förbättra alla boråsares vardag och vårt 

uppdrag vilar på att säkerställa boråsarnas mänskliga rättigheter. För att 

säkerställa detta är det extra viktigt att fundera kring principerna om icke-

diskriminering och delaktighet viktig i alla verksamhet. Det handlar också om 

att genomföra särskilda satsningar på aktiviteter inom olika områden, vilka med 

fördel kan synliggöras i en helhetsbild för staden i form av handlingsplan.  

 

Folkhälsouppdraget inkl det trygghetsskapande arbetet 

Genom välfärdsbokslutets indikatorer mäts invånarnas hälsa, vilket ger kunskap 

om hur hälsan är fördelad i staden samt underlag till prioriteringar av insatser 

och uppföljning. Resultatet visar att det förekommer skillnader i livsvillkor och 

hälsa i staden, både mellan könen och mellan geografiska områden. Områden 

där flertalet nyanlända bosätter sig och andelen utrikesfödda är höga prioriteras 

i flera avseenden på grund av ökat behov av kompensatoriska insatser. Denna 

kunskap genomsyrar nämndens verksamheter och prioriteringar, vilket 

resulterar i att de områden som Program för integrerat samhälle hänvisar till ingår i 

det ordinarie arbetet men även är föremål för riktade insatser, t ex simskola för 

kvinnor, riktade utbildningsinsatser, föräldraskapsstöd, EST-arbete (effektiv 

samordning för trygghet), brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön med 

mera.  
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Lokalt på de områden där bosättningen av nyanlända och asylsökande främst är 

placerade eller egenbosatta bedrivs olika nätverk för att öka delaktigheten från 

civilsamhället, i form av föreningar och i samråd med bostadsbolag, 

folkhögskola med flera.  

 

Mötesplatserna 

Mötesplatserna är i många avseende den fysiska mötesplatsen på området där 

de boende erbjuds en social mötesplats och medborgarservice. Mötesplatserna 

fyller även en viktig uppgift i att samverka med andra aktörer på området i 

integrationsfrämjande syfte. Under 2020 initierade fritids- och 

folkhälsoförvaltningen ett utökat samarbete med Arbetslivsförvaltningen, om 

att samverka förvaltningsöverskridande på mötesplatserna med 

integrationsfrämjande insatser. Det har resulterat i en överenskommelse med 

samverkansinsatser såsom samhällsorientering på hemspråket, trygghetsarbete 

på Hässleholmen och en samverkan för ökad sysselsättning på Hässleholmen. 

 

Syftet med överenskommelsen är att den skall generera ökad samverkan mellan 

förvaltningarna för att stäkra de integrationsfrämjande insatserna, öka de 

trygghersfrämjande insatserna, öka delaktigheten och stärka det kulturella 

deltagandet- och folkhälsan där bosättningen av nyanlända och asylsökande 

främst är placerade eller egenbosatta. Överenskommelsen ska revideras årligen. 

 

Föreningslivet 

Föreningslivet har en viktig uppgift i att integrera nyanlända i det svenska 

samhället. Via föreningslivet lär sig medlemmar de demokratiska spelreglerna. 

De som sitter i föreningsstyrelsen lär sig kalla till föreningsmöten, skriva 

verksamhetsberättelse, protokoll, sköta bokföring samt göra revisioner av 

föreningens verksamhet. De skapar även kontakter med Studieförbund, Borås 

Stad och andra organisationer för att få stöd och hjälp för att kunna bedriva 

verksamhet. 

 

De etniska föreningarnas medlemmar hjälper nyanlända och personer som har 

svårt för det svenska språket. De hjälp bland annat till vid kontakter med olika 

myndigheter. De är en viktig ”sluss” in i det svenska samhället. 

Föreningslokalerna är även en viktig plats där de kan prata sitt modersmål 

bevara sina traditioner och känna stolthet och trygghet. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ger föreningar möjlighet att söka ett extra 

bidrag för sin ungdoms- verksamhet i ett utsatt område. Detta för att det är 

svårare och dyrare för föreningar att bedriva verksamhet i dessa områden. 

Fritids- och folkhälsonämnden har till uppgift att utse årets 

integrationsfrämjande förening enligt programmet för ett integrerat samhälle.   

Representant från Fritids- och folkhälsoförvaltningen medverkar vid 

Integrationsrådets möten som leds av Arbetslivsförvaltningen, det är möten 

med etniska föreningar som har många medlemmar som är nyanlända till 

Sverige. På dessa möten informerar Borås stad om hur kommunen fungerar 
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bland annat skolan, hemspråksundervisning, Stadens försörjningsstöds. 

Arbetsförmedlingen och andra myndigheter kommer även och informerar. 

Tanken är sedan att föreningarnas representanter ska informera sina 

medlemmar eller att föreningarna bjuder in till exempel representanten från 

arbetsförmedlingen till ett intern föreningsmöte där de informerar alla 

föreningens medlemmar. 

 

Samverkan och uppföljning  

Fritids- och folkhälsonämnden delar granskningens uppfattning om att den 

stadenövergripande analysen av integrationsarbete i syfte att tydliggöra resultat 

och effekter av integrationsarbetet bör bli tydligare. Analys, relevanta insatser 

och uppföljning av dessa kan med fördel lyftas i en samlad plan för hela staden, 

som Arbetslivsförvaltningen ansvarar för.  

Dock behöver arbetet synkas med andra tvärsektoriella frågor som staden 

samordnar, exempelvis jämställdhet, tillgänglighet, mänskliga rättigheter med 

flera. Dessa frågor har beröringspunkter och det vore en fördel att se 

samordning, struktur, analys och uppföljning av dessa i ett gemensamt 

sammanhang för att stärka perspektiven och undvika perspektivträngsel. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport- Granskning av integration och etablering i Borås Stad 

                         

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 


