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Revisionsrapport: Stöd till enskilda att hantera sin egen
ekonomi i Borås Stad
Yttrande till Stadsrevisionen

Sammanfattning
2016 granskade Stadsrevisionen Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala
boendelösningar. I granskningen konstaterades bland annat att biståndsinsatsen
förmedling av egna medel minskat kraftigt sedan 2014. En uppföljande granskning
har nu gjorts med syfte att belysa utvecklingen inom delar av området sedan den
tidigare granskningen.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads arbete med stöd till
enskilda att hantera den egna ekonomin inte är ändamålsenligt och att målsättningen
som anges i programmet mot hemlösa inte uppnås. Vidare är bedömningen att
samordning av samverkan mellan kommunens nämnder är bristfällig och måste
säkerställas. Detta innebär risker att enskilda inte får sina behov tillgodosedda
och/eller att arbetsuppgifter övervältras med negativa effekter för såväl den enskilde
som Borås Stad. Mycket av det som granskningen påtalade 2016 kvarstår fortfarande.
Miljöförvaltningen anser att stöd i att kunna hantera sin egen ekonomi är en viktig
grund för att förebygga och motverka såväl hemlöshet som överskuldsättning.
Miljöförvaltningen anser att fler har behov av förmedling av egna medel än de
personer som idag fått insatsen beviljad. Att få till stånd ett samarbete mellan
förvaltningarna för att finna effektiva sätt att arbeta på är viktigt. Miljöförvaltningen
är positiv till ett sådant samlararbete.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport.
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens svar och översänder det till
Stadsrevisionen.

Rapporten
Bakgrund
Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala
boendelösningar. I granskningen konstaterades bland annat att biståndsinsatsen
förmedling av egna medel minskat sedan 2014. Vidare såg revisionen att det fanns
risk för övervältringseffekter och att enskilda inte får sina behov tillgodosedda på
grund av brister i samordning, samverkan och helhetssyn. Förhållandena bedömdes
som ett avsteg gentemot Kommunfullmäktiges målsättning för området som anges i
programmet mot hemlöshet. Stadsrevisionen har nu gjort en uppföljande granskning
med syfte att belysa utvecklingen inom delar av området sedan den tidigare
granskningen.
I programmet mot hemlöshet står det bland annat att läsa:….Ökade möjligheter att under
en period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera den egna ekonomin…Fler och ökade
möjligheter till att få stöd för att hantera sin ekonomi behöver även tas fram som komplement till
förmedling….
Individ- och familjenämnden har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i
Borås Stad. Arbetslivsnämnden är den nämnd som har i uppdrag att tillhandahålla
försörjningsstöd och som en del av denna verksamhet tillhandahålls även förmedling
av egna medel. Det är Försörjningsenheten som beviljar förmedlingsbistånd.
Verksamheter som arbetar med personer inom målgruppen för förmedling är
Personliga ombud (Arbetslivsförvaltningen), Hyresvägledning (Individ- och
familjeförvaltningen) och Budget- och skuldrådgivningen (Miljöförvaltningen).
Medarbetare inom dessa verksamheter har blivit intervjuade av Stadsrevisionen i
arbetet med granskningsrapporten.
Resultat och bedömning
Revisionens granskning visar att förmedlingsbiståndet varit föremål för ett förändrat
arbetssätt sedan flera år. Från 2014 och fram till 2018 har antalet förmedlingsärenden
minskat från 248 till 32 stycken. Dessförinnan har Arbetslivsförvaltningen arbetat
med att minska ärendena från 450 till cirka 250 stycken under perioden 2008 till 2014.
Den nya inriktningen för arbetet med förmedlingsärenden har inte initierats av eller
behandlats i Arbetslivsnämnden. Det har heller inte samverkats med övriga
förvaltningar eller nämnder. Revisionen bedömer att målsättningen som anges i
Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte återspeglas i rutiner eller
arbetssätt hos Arbetslivsförvaltningen. Granskningen visar att möjligheterna till att ge
förmedling snarare har minskat än ökat.
I jämförelse med andra kommuner framkommer det att Borås Stad ligger i närheten
av de kommuner som helt valt att ställa om biståndsinsatsen till förmån för andra
stödformer eller att inte bevilja förmedlingsinsatsen alls. Jämfört med de kommuner
som arbetar aktivt med förmedlingsverksamhet har Borås Stad få ärenden. En annan
jämförelse med liknande kommuner, om förekomsten av godmanskap, visar att Borås
Stad har lägst antal personer med god man per 1000 invånare. Tillgången till budgetoch skuldrådgivning mätt i tid per skuldsatt, är högre i Borås Stad än i jämförbara
kommuner och även högre än medeltiden för riket i snitt. Borås Stad hade kortast
väntetid bland jämförelsekommunerna.

Revisionen gör bedömningen att utbudet av stöd till enskilda att hantera sin egen
ekonomi risker att vara väsentligt mindre i Borås Stad jämfört med liknande
kommuner i övriga Sverige (undantaget för budget- och skuldrådgivning). Revisionen
bedömer även att det finns en risk för att en stor grupp personer inte får sina behov
av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda.
Granskande förvaltningar (Arbetslivsnämnden, Individ- och familjenämnden,
Överförmyndarnämnden och Miljö- och konsumentnämnden) har olika synsätt på
godmanskap, förmedling och vilka insatser inom området som behövs (boendestöd
och vräkningsförebyggande). Revisionen bedömer att behovet av samverkan och
samordning mellan berörda nämnder för att klara av Fullmäktiges intentioner, är
stort. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt uttryckt ansvar för att
arbeta med samordning och samsyn inom ramen för Programmet mot hemlöshet.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att arbetet med stöd till enskilda att
hantera den egna ekonomin inte är ändamålsenlig. Arbetslivsnämnden behöver
säkerställa att förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges
målsättning och intentioner. Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till
varför antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra
jämförbara kommuner. Revisionen anser att Borås Stad inte uppnår den målsättning
som anges i programmet mot hemlösa. Bedömningen är att samordning av
samverkan mellan kommunens nämnder är bristfällig och måste säkerställas. Det
medför risker att enskilda inte får sina behov tillgodosedda och/eller att
arbetsuppgifter övervältras med negativa effekter för såväl den enskilde som Borås
Stad. Den förnyade granskningen bekräftar i stort slutsatserna i 2016 års granskning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen anser fortfarande att behovet av förmedling av egna medel är
större än det antal ärenden som Borås Stad beviljat. I samband med sitt remissvar
(MKN 2017-365) på Stadsrevisionens granskning av hemlösheten, framhöll
förvaltningen att budget- och skuldrådgivarna har klienter som är i behov av att få
hjälp med att hantera sin dagliga ekonomi, så kallad förmedling av egna medel. En del
klienter skulle klara av att hantera sin ekonomi mycket bättre om budget- och
skuldrådgivningen kunde samordnas med en förmedlingsinsats.
Som revisionsrapporten tar upp så saknar budget- och skuldrådgivarna idag
möjligheten att hänvisa/hjälpa klienterna att ansöka om förmedlingsinsatsen hos
Arbetslivsförvaltningen. I vissa fall som en tillfällig lösning för att få kontroll över den
ekonomiska situationen tillsammans med rådgivning och i andra fall som en lösning i
väntan på god man. Miljöförvaltningen önskar Arbetslivsförvaltningen hade ett tydligt
ansökningsförfarande så att rådgivarna enklare kan hänvisa/hjälpa klienterna att
ansöka om insatsen.
Vissa klienter hos budget- och skuldrådgivningen klarar inte av att betala sina
räkningar själva och alla gånger är det inte så enkelt, som Arbetslivsförvaltningen
menar (sid 8 i revisionsrapporten), att det går att lösa med tekniska lösningar såsom
autogiro. En del har oregelbundna inkomster vilket försvårar betalningar med
autogiro då det inte alltid finns täckning för alla räkningar, vilket gör att det kanske är
den viktigaste räkningen som inte blir betald. I dagsläget har budget- och
skuldrådgivningen några klienter som får hjälp med att betala löpande räkningar,

vilket är ett stöd som egentligen inte ingår i avdelningens uppdrag. På så vis har en
viss övervältring av uppgifter skett mellan förvaltningarna. Miljöförvaltningen anser
att denna typ av arbetsuppgifter bör handläggas av Arbetslivsförvaltningen.
Miljöförvaltningen anser att förmedling kan vara en förebyggande insats för att
motverka vräkning och skuldsättning. Vräkningar kostar mycket pengar för
kommunen och samhället samtidigt som det är uppslitande och jobbigt för den
enskilde.
Miljöförvaltningen anser att stöd i att kunna hantera sin egen ekonomi är en viktig
grund för att förebygga och motverka såväl hemlöshet som överskuldsättning. Att
utveckla det förebyggande arbetet är angeläget – att agera i god tid innan exempelvis
en vräkning. Vidare är det viktigt att få till stånd ett samarbete mellan förvaltningarna
för att finna effektiva sätt att arbeta på. Miljöförvaltningen är positiv till ett sådant
samarbete som revisionen tar upp i sin rapport.
Avdelningen för Budget- och skuldrådgivningen hjälper till och är ett stöd för den
enskilde att få kontroll på sin privatekonomi. Ett sådant arbete måste dock bygga på
frivillighet från brukaren/klientens sida då det är en frivillig verksamhet inom ramen
för socialtjänstlagen. Rådgivningen skulle kunna fungera som ett komplement till
andra insatser i högre utsträckning än vad som görs idag.
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