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§ 55 Dnr GVUN 2021-00017 1.2.3.3 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och översänder 
detsamma till Stadsrevisionen.            

Sammanfattning av ärendet 

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 utvärdering 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 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 revisionens samlade bedömning att Borås Stad delvis 
bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 
samordning av stadens samlade integrationsarbete. 

Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att 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.  

 

Frågan är viktig för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och nämnden arbetar 
med den utifrån grunduppdraget. Med en bättre samordning och samverkan skulle 
aktiviteter som kommer ur arbetet med programmet kunna utvecklas.  
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Inom Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens område har det genomförts 
uppföljningar hur nämnden följer planen. Mycket av det som definieras i planen ingår 
i skolans grunduppdrag genom lagstiftning där regelverket är tydligt.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser inte att det är programmet som är 
huvudproblemet utan snarare det stora antalet program och planer som finns inom det 
sociala området. Nämnden är positiv till den pågående översynen av styrdokument 
inom utbildningsområdet och det sociala området. Ledning, styrning och uppföljning 
skulle underlättas av färre strategier och program. Det finns befintliga arbetsgrupper 
inom flera områden som skulle kunna användas för att arbeta tvärsektoriellt med 
frågorna. Arbetsgrupper som är kopplade till Socialt hållbart Borås, exempelvis 
beredningsgruppen Socialt hållbart Borås, skulle kunna bidra i uppföljning och analys 
kopplat till barn och unga. 

För att Arbetslivsnämnden ska kunna styra inom området behöver en fördjupad bild 
över vilka lagar och förordningar som styr övriga nämnders uppdrag skapas. Om 
uppdraget lämnas till Arbetslivsnämnden föreslår Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden att det utgår från gemensamma utvecklingsområden inom 
Socialt hållbart Borås.                

Beslutsunderlag 

1. Rapport – Granskning av integration och etablering                  
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Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration 

och etablering i Borås Stad 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och 

översänder detsamma till Stadsrevisionen.        

        

Ärendet i sin helhet 

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 utvärdering 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 revisionens samlade bedömning att Borås 

Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende 

på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. 

 
Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att 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.  
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 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.  

 

Frågan är viktig för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och nämnden 

arbetar med den utifrån grunduppdraget. Med en bättre samordning och 

samverkan skulle aktiviteter som kommer ur arbetet med programmet kunna 

utvecklas.  

Inom Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens område har det genomförts 

uppföljningar hur nämnden följer planen. Mycket av det som definieras i planen 

ingår i skolans grunduppdrag genom lagstiftning där regelverket är tydligt.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser inte att det är programmet 

som är huvudproblemet utan det snarare det stora antalet program och planer 

som finns inom det sociala området. Nämnden är positiv till den pågående 

översynen av styrdokument inom utbildningsområdet och det sociala området. 

Ledning, styrning och uppföljning skulle underlättas av färre strategier och 

program. Det finns befintliga arbetsgrupper inom flera områden som skulle 

kunna användas för att arbeta tvärsektoriellt med frågorna. Arbetsgrupper som 

är kopplade till Socialt hållbart Borås, exempelvis beredningsgruppen Socialt 

hållbart Borås, skulle kunna bidra i uppföljning och analys kopplat till barn och 

unga. 

För att Arbetslivsförvaltningen ska kunna styra inom området behöver en 

fördjupad bild över vilka lagar och förordningar som styr övriga nämnders 

uppdrag skapas. Om uppdraget lämnas till Arbetslivsförvaltningen föreslår 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden att det utgår från gemensamma 

utvecklingsområden inom Socialt hållbart Borås.  

               

Beslutsunderlag 

1. Rapport – Granskning av integration och etablering 

                                

Samverkan 

FSG 210324 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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