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Revisionsrapport - Granskning av integration och 

etablering i Borås Stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godta upprättad revisionsrapport.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av granskningen av 

kommunens arbete med integration och etablering.  

 

I revisionsrapporten framkommer 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. Dock visar 

jämförelser med andra kommuner på att Borås Stad har goda resultat gällande 

övergångar till arbete och studier. 

 

Rapporten visar på att Program för ett integrerat samhälle inte har någon större 

inverkan på nämndernas verksamheter då nämndernas arbete gällande 

integration framförallt sker inom ramen för grunduppdraget, mål, budget och 

den lagstiftning som styr arbetet. Rapporten pekar även på att det finns olika 

övergripande styrdokument såsom strategier, program och planer som 

överlappar varandra och även här skapas en otydlighet.  

 

Bedömningarna utifrån revisionens frågeställningar gällande ovanstående 

stämmer väl överens med Individ- och familjeomsorgsnämndens bild av arbetet 

med integration och etablering. Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete 

med integration och etablering utgår från nämndens grunduppdrag, mål, budget 

och lagstiftning. Utifrån lagstiftning är det Individ- och 

familjeomsorgsnämndens ansvar att handha boende och omsorg för 

ensamkommande barn samt tillgodose behov av särskilt förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Gällande 

uppföljning så görs det inom ramen för nämndens grunduppdrag.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga eller andra 

synpunkter gällande revisionens sammanfattande bedömning i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 

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

Samverkan 

Ärendet har 2021-04-15 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se   

  

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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