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Yttrande över Revisionsrapport - Stöd till enskilda att
hantera sin egen ekonomi
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport Stöd till enskilda att
hantera sin egen ekonomi och översänder upprättat yttrande till
Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetslivsnämnden delar inte Stadsrevisionens bild av att målsättning som
anges i Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte uppnås. Nämnden
anser att arbetet bedrivs i linje med kommunfullmäktiges målsättning och
intentioner. Antalet förmedlingsärenden har minskat genom att förvaltningen
idag fattar beslut om förmedling utifrån rådande lagstiftning på ett bättre sätt än
tidigare. Detta gör att individen inte blir beroende av stöd från socialtjänsten
samt att deras livskvalité ökar genom att de klarar att hantera sin ekonomi
själva.
Nämnden anser inte att det sker en övervältring av ärenden utan minskningen
av antalet förmedlingsärenden handlar om att arbetslivsförvaltningen tidigare
beviljat förmedlingsärenden som troligen tillhör en annan förvaltning eller där
en annan insats vore ett bättre alternativ.
Arbetslivsnämnden har inte uppfattningen att det är för få förmedlingsärenden
utan att den enskilde idag får rätt hjälp för att kunna klara att hantera sin egen
ekonomi. Att antalet förmedlingsärenden minskat behöver inte betyda att den
enskilde inte får hjälp, utan att det nya arbetssättet och de nya riktlinjer som
används gör att andra insatser anses bättre för att den enskilde ska klara av att
hantera sin egen ekonomi.
En hög andel av de ansökningar om förmedling som inkommit har också
beviljats samtidigt som statistiken visar att andelen skuldsatta Borås inte sticker
ut. Tittar man på antalet skuldsatta mellan 2016-2018 så har antalet skuldsatta i
Borås minskat. Detta kan vara en indikation på att de insatser som idag används
istället för förmedling fungerar bättre för att den enskilde ska ha möjlighet att
hantera sin egen ekonomi.
Arbetslivsnämnden delar Stadsrevisionens bild av det finns ett behov av bättre
samverkan mellan berörda förvaltningar. Detta för att skapa en gemensam
helhetssyn och en bättre samverkan kring förmedling och godmanskap mellan
berörda förvaltningar, så att den enskilde ska få rätt insats i rätt tid av rätt
förvaltning.
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Att olika förvaltningar i kommunen har olika bild av godmanskap och
förmedling samt vilka insatser inom dessa områden som behövs är viktigt att
arbeta vidare med så att den enskilde inte riskerar att hamna mellan stolarna.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi.
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Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin
egen ekonomi
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport Stöd till enskilda att
hantera sin egen ekonomi och översänder upprättat yttrande till
Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Arbetslivsnämnden delar inte Stadsrevisionens bild av att målsättning som
anges i Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte uppnås. Nämnden
anser att arbetet bedrivs i linje med kommunfullmäktiges målsättning och
intentioner. Antalet förmedlingsärenden har minskat genom att förvaltningen
idag fattar beslut om förmedling utifrån rådande lagstiftning på ett bättre sätt än
tidigare. Detta gör att individen inte blir beroende av stöd från socialtjänsten
samt att deras livskvalité ökar genom att de klarar att hantera sin ekonomi
själva.
Nämnden anser inte att det sker en övervältring av ärenden utan minskningen
av antalet förmedlingsärenden handlar om att arbetslivsförvaltningen tidigare
beviljat förmedlingsärenden som troligen tillhör en annan förvaltning eller där
en annan insats vore ett bättre alternativ.
Arbetslivsnämnden har inte uppfattningen att det är för få förmedlingsärenden
utan att den enskilde idag får rätt hjälp för att kunna klara att hantera sin egen
ekonomi. Att antalet förmedlingsärenden minskat behöver inte betyda att den
enskilde inte får hjälp, utan att det nya arbetssättet och de nya riktlinjer som
används gör att andra insatser anses bättre för att den enskilde ska klara av att
hantera sin egen ekonomi.
En hög andel av de ansökningar om förmedling som inkommit har också
beviljats samtidigt som statistiken visar att andelen skuldsatta Borås inte sticker
ut. Tittar man på antalet skuldsatta mellan 2016-2018 så har antalet skuldsatta i
Borås minskat. Detta kan vara en indikation på att de insatser som idag används
istället för förmedling fungerar bättre för att den enskilde ska ha möjlighet att
hantera sin egen ekonomi.
Arbetslivsnämnden delar Stadsrevisionens bild av det finns ett behov av bättre
samverkan mellan berörda förvaltningar. Detta för att skapa en gemensam
helhetssyn och en bättre samverkan kring förmedling och godmanskap mellan
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berörda förvaltningar, så att den enskilde ska få rätt insats i rätt tid av rätt
förvaltning.
Att olika förvaltningar i kommunen har olika bild av godmanskap och
förmedling samt vilka insatser inom dessa områden som behövs är viktigt att
arbeta vidare med så att den enskilde inte riskerar att hamna mellan stolarna.
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