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§ 41 Dnr KUN 2021-00020 1.2.3.3 

Revisionsrapport - Granskning av integration och 
etablering i Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Stadsrevisionens revisionsrapport.    

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat stadens arbete med integration och etablering och 

har funnit att staden bedriver arbetet på ett gott sätt, men att det finns mer att 

göra när det handlar om samordning och tydlighet i roller. Särskilt lyfts att 

”Program för ett integrerat samhälle” har en svag styrande effekt.  

 

Kulturnämnden nämns som en av de nämnder som har ansvarsområden i 

”Program för ett integrerat samhälle”, men i övrigt står det mycket lite om 

Kulturnämndens verksamheter. Kulturnämnden konstaterar att 

Kulturprogrammets skrivningar om ”Kultur i hela Borås” samt ”Bredda med 

kultur” sammanfaller väl med intentionerna i ”Program för ett integrerat 

samhälle”.    
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Svar på revisionsrapport - Granskning av integration 

och etablering i Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Stadsrevisionens revisionsrapport.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat stadens arbete med integration och etablering och 

har funnit att staden bedriver arbetet på ett gott sätt, men att det finns mer att 

göra när det handlar om samordning och tydlighet i roller. 

Särskilt lyfts att ”Program för ett integrerat samhälle” har en svag styrande 

effekt. 

Kulturnämnden nämns som en av de nämnder som har ansvarsområden i 

”Program för ett integrerat samhälle”, men i övrigt står det mycket lite om 

Kulturnämndens verksamheter. Kulturnämnden konstaterar att 

Kulturprogrammets skrivningar om ”Kultur i hela Borås” samt ”Bredda med 

kultur” sammanfaller väl med intentionerna i ”Program för ett integrerat 

samhälle”.          

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat hur Borås Stads integrationsarbete bedrivs, 

utgångspunkten för granskningen är ”Program för ett integrerat samhälle”. 

Revisionen kommer fram till att det finns otydligheter rörande samordning och 

uppföljning och att ”Program för ett integrerat samhälle” ej fungerar väl som 

ett styrande instrument. Däremot visar Borås Stad upp jämförelsevis goda 

resultat vad gäller att få de som lämnar etableringsfasen in i arbete eller studier. 

Revisionen visar också att även om ”Program för ett integrerat samhälle” har en 

svag verkan på styrningen pekar allt på att Borås Stads nämnder fullföljer sitt 

integrationsarbete, men då främst utifrån egna mål och riktlinjer. 

Kulturnämnden har i ”Kulturprogram – Kultur för alla 2020-2023 med 

framåtblick” skrivelser både om att kultur ska finnas i hela Borås och att det ska 

finnas en bredd i både tilltal och utbud för att nå så många boråsare som 

möjligt. De skrivelserna samspelar väl med intentionerna i ”Program för ett 

integrerat samhälle”. 
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Flera av Kulturnämndens verksamheter har redan idag ett etablerat samarbete 

med Arbetslivsnämndens verksamheter, liksom med SFI och modersmålslärare. 

Samhällsorientering är ett område som Borås etableringscenter (BEC) ansvarar 

för och där förs diskussioner med Biblioteken i Borås om det går att utveckla 

mer samarbete. 
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