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Svar på revisionsrapport ”Granskning av integration 

och etablering i Borås Stad” 

 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av integration och etablering i 

Borås Stad. Utifrån granskningen lämnas 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  

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderar vi Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa 

upp bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.” 

Kommunstyrelsens bedömning 

Revisionsrapporten konstaterar att Borås Stad i jämförelse med andra 

kommuner bedriver ett gott integrations- och etableringsarbete, men att det 

råder viss oklarhet i den styrning som görs via stadens styrdokument. Mer 

specifikt innebär det en upplevd oklarhet i hur styrdokumentet ”Program för ett 

integrerat samhälle” förhåller sig till andra styrande dokument och vad 

samordningsansvaret för integrationsarbetet innebär. Utifrån granskningen  

rekommenderar Stadsrevisionen vidare att integrationsarbetets uppföljning, 

spridning, analys samt resultat och effekter bör utvecklas. 

Oaktat de utvecklingsområden som identifierats tar samtliga verksamheter 

ansvar för integrationsfrågan och arbetar aktivt med densamma, vilket 

överensstämmer med intentionerna i styrdokumentet. Arbetslivnämndens roll 
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innebär ett särskilt ansvar för analyser och uppföljningar av Stadens insatser 

och resultat, vilka ska återrapporteras till Kommunstyrelsen. I ”Program för ett 

integrerat samhälle” framgår också att nämndens Nätverk för integration utgör en 

stor del av samordningsuppdraget. Nätverket är inte längre aktivt och frågorna 

omhändertas istället i andra forum, vilket innebär att den delen av programmet 

behöver förnyas. Då Arbetslivsnämnden senast 2022 ska ge 

Kommunfullmäktige ett förslag på reviderat program kan frågan om 

samordningen av integrationsarbetets aktualiseras då, vilket ligger i linje med 

revisionens rekommendationer.  

Arbetslivsnämnden har sedan granskningen genomfördes beslutat att jobba 

med de delar som rapporten tar upp som förbättringsområden 

(Arbetslivnämndens beslut 2021-03-23, § 32). Kommunstyrelsen anser att 

Arbetslivsnämndens beslut är tillräckligt för att tillmötesgå Stadsrevisionens 

rekommendationer avseende den årliga uppföljningen. Utöver att nämnden 

årligen rapporterar till Kommunstyrelsen görs också kopplingar till 

Välfärdsbokslutet samt till Socialt hållbart Borås, vars arbete ska präglas av 

samverkan och helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen förutsätter att de 

uppföljningar som görs inom ramen för dessa arbeten är tillräckliga för att 

tillsammans ge en rättvis och samlad bild av Borås Stads integrations- och 

etableringsarbetet.  

Arbetlivsnämndens beslut innebär att rekommendationerna rörande 

uppföljning, spridning, analys samt resultat och effekter omhändertas. Då 

Kommunstyrelsen enligt Borås Stads styr- och ledningssystem har ett 

helhetsansvar för Borås Stads verksamheter och utveckling är det dock 

angeläget att Styrelsen får vetskap om på vilket sätt Arbetslivsnämnden ska 

arbeta med rekommendationerna. Integration- och etableringsarbetet må 

fungera väl, men precis som Fritid- och folkhälsonämnden belyser i sitt 

underlag till revisionen kan det arbetet behöva harmoniseras med andra 

tvärsektoriella frågor och Stadenövergripande projekt. 

Utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, revisionens rekommendationer, 

arbetslivsnämndens beslut i ärendet och med hänsyn till det pågående arbetet 

med Socialt hållbart Borås, revideringen av styr- och ledningssystemet samt den 

genomlysning av stadens styrdokument som just nu genomförs anser 

Kommunstyrelsen att det är lämpligt att omhänderta rekommendationerna på 

följande sätt:  

 Arbetslivsnämnden ska i samband med nästa års uppföljningen av 

Program för ett integrerat samhälle redovisa på vilket sätt de arbetat med de 

förbättringsområden som omnämns i revisionsrapporten. 

 Arbetslivsnämnden ska till nästa års uppföljning av Program för ett 

integrerat samhälle inkludera en bredare analys, med effekter och 

rekommendationer rörande integration och etablering, vilken också ska 

ha bäring på Socialt hållbart Borås. 
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 Arbetslivsnämnden uppmanas att vid revideringen av Program för ett 

integrerat samhälle särskilt se över och ge förslag på vad samordningen av 

integrationsarbetet ska innebära. 

 

 

Ulf Olsson    Svante Stomberg 

Kommunstyrelsens ordförande  Stadsdirektör 


