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Arbetslivsnämndens beslut
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Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2022 är 247 050 tkr.
De osäkra budgetposterna inom Arbetslivsnämnden är som tidigare år
försörjningsstöd och feriearbeten.
Arbetslivsnämnden äskar medel med 5 000 tkr för insatser under
Relationsvåldsenheten då förvaltningen har fått ett utökat uppdrag och en
utökad målgrupp av Kommunfullmäktige. Även lagstiftarens krav och
förväntningar på socialtjänstens arbete med målgruppen har blivit tydligare och
mer omfattande. Bland annat förväntas socialtjänsten från hösten 2021 arbeta
med våldsutövarna.
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1. Bilaga Budget 2022 Arbetslivsnämnden.
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1 Inledning
Arbetslivsnämndens huvuduppgifter
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare
ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Arbetslivsnämnden
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt
integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter, romsk
inkludering samt förvaltningsområde för finska.
Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter












Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. De grupper Arbetslivsnämnden skall
arbeta med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända samt ungdomar.
Utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens
arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av
sådana insatser.
Att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov samt prioriterar
insatser som leder till att individen kan försörja sig.
Uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd. Nämnden
ansvar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen försörjning,
nämnden arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor.
Mottagning och introduktion av flyktingar.
Ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för
nationella minoriteter, romsk inkludering samt förvaltningsområde för finska.
Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen)
Arbetslivsnämnden ansvarar för relationsvåldsenheten. Verksamheten är till för de personer
som är utsatta för våld och hot i nära relationer samt hedersrelaterat våld och hot när det gäller.
Verksamheten arbetar även med att motverka sexuella tjänster mot betalning och
människohandel.
Personligt ombud.

Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och finansiering av alla Borås Stads
feriearbeten.
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten består av
administration, samhällsinformation och tolkservice. Borås etableringscenter ansvarar för de nyanlända
flyktingarna under etableringstiden. Till och med 24 månader efter att de blivit kommunplacerade.
I linje med Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden till en
tryggare och säkrare stad.
Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.
Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst.
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2 Omvärldsanalys
Arbetslösheten i Borås Stad.
Öppet arbetslösa och sökande i program.
År 2021 april 4 713 personer. År 2020 april 4 614 personer,
Arbetslösa över 6 månader.
År 2021 april 2 888 personer. År 2020 april 2 326 personer.
Arbetslösa över 12 månader.
År 2021 april 1 835 personer. År 2020 april 1 434 personer.
Arbetslösa över 24 månader.
År 2021 april 811 personer. År 2020 april 680 personer.
Öppet arbetslösa och sökande i program upp till 25 år.
År 2021 april 593 personer. År 2020 april 681 personer.
Arbetslösa över 6 månader.
År 2021 april 240 personer. År 2020 april 197 personer.
Arbetslösa över 12 månader.
År 2021 april 106 personer. År 2020 april 70 personer.
Arbetslösa över 24 månader.
År 2021 april 25 personer. År 2020 april 25 personer.
Öppet sökanden och sökande i program utrikes födda.
År 2021 april 2 809 personer. År 2020 april 2 581 personer.
Arbetslösa över 6 månader.
År 2020 april 1808 personer. År 2020 april 1 493 personer.
Arbetslösa över 12 månader.
År 2020 april 1 155 personer. År 2020 april 965 personer.
Arbetslösa över 24 månader.
År 2020 april 510 personer. År 2020 april 478 personer.
Källa: Arbetsförmedlingen
Försörjningsstöd.
Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet.
Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna sett ut enligt nedan.








Nettoutbetalningar för år 2011, 101 445 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2012, 96 684 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2013, 92 354 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2014 82 240 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2015, 73 393 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2016, 65 250 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2017, 58 273 tkr
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Nettoutbetalningar för år 2018, 55 805 tkr
Nettoutbetalningar för år 2019, 52 534 tkr
Nettoutbetalningar för år 2020, 55 894 tkr
Prognos 2021, 58 000 tkr
Budget 2022, 56 000 tkr

Arbetslivsnämnden arbetar med att Borås Stads försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt. Nedan
jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut 2020 bruttoutbetalningar
av försörjningsstöd samt jämförelse med bokslut 2019.
















Bollebygd 2020, 7 769 tkr, 814 kr/ invånare, 2019, 6 986 tkr, 736 kr/invånare
Borås 2020, 60 156 tkr, 537 kr/invånare, 2019, 56 567 tkr, 510 kr/invånare
Helsingborg 2020, 256 911 tkr, 1 721 kr/invånare, 2016, 230 874 tkr, 1 563 kr/invånare
Herrljunga 2020, 6 507 tkr, 689 kr/invånare, 2019, 6 192 tkr, 654 kr/invånare
Linköping 2020, 262 223 tkr, 1593 kr/invånare, 2019, 249 960 tkr, 1 533 kr/invånare
Mark 2020, 25 963 kr, 744 kr/invånare, 2019, 22 399 tkr, 645 kr/invånare
Norrköping 2020, 226 695 kr, 1 580 kr/invånare, 2019, 266 052 tkr, 1 858 kr/invånare
Svenljunga 2020, 10 654 kr, 991 kr/invånare, 2019, 11 177 tkr, 1 037 kr/invånare
Tranemo 2020, 8 438 tkr, 710 kr/invånare, 2019, 8 838 tkr, 740 kr/invånare
Trelleborg 2020, 37 390 tkr, 815 kr/invånare, 2016, 34 814 tkr, 766 kr/invånare
Ulricehamn 2020 14 724 tkr, 596 kr/invånare, 2019, 13 208 tkr, 535 kr/invånare
Uppsala 2020, 350 759 tkr, 1500 kr/invånare, 2019, 350 723 tkr, 1 520 kr/invånare
Vårgårda 2020, 6 021 tkr, 504 tkr/invånare, 2019, 6 253 tkr, 529 kr/invånare
Västerås 2020, 225 238 tkr, 1 448 kr/invånare, 2019, 215 596 tkr, 1 400 kr/invånare
Örebro 2020, 217 995 tkr, 1 394 kr/invånare, 2019, 205 300 tkr, 1 319 kr/invånare

Källa: SCBs räkenskapssammandrag 2020-2019.
För att motverka en ökning av försörjningsstödet är det viktigt att hantera försörjningsstödet på ett
aktivt och effektivt sätt med att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Till detta
kommer att Borås Stad växer med ca 1 000 invånare varje år, en del beroende på att många nyanlända
flyktingar väljer Borås Stad som bostadsort. Borås Stad är en attraktiv stad att leva och bo i. Dock är
det så att en del av dessa nyanlända kommer från krigshärjade länder där utbildningssystem sedan lång
tid havererat, en arbetsmarknad som inte är i närheten av vår svenska.
Detta ställer oerhörda stora krav på stöd för etablering i samhället, alternativet för många är annars
arbetslöshet och försörjningsstöd. Samma situation gäller även bland ungdomar som inte fullföljer
gymnasiet, det finns egentligen ingen arbetsmarknad för outbildad arbetskraft, individerna kan hamna i
en hopplös situation med bidragsberoende, många drabbas av psykisk ohälsa eller dras mot droger och
kriminalitet.
Antal hushåll med försörjningsstöd









År 2015 har snittet varit 1 081 hushåll, som högst 1 144 hushåll och som lägst 1 017 hushåll
År 2016 har snittet varit 1 003 hushåll, 1 056 som högst 1 077 hushåll och som lägst 896 hushåll
År 2017 har snittet varit 839 hushåll, som högst 911 hushåll och som lägst 764 hushåll
År 2018 har snittet varit 747 hushåll, som högst 819 hushåll och som lägst 672 hushåll
År 2019 har snittet varit 707 hushåll som mest 732 hushåll och som lägst 678.
År 2020 har snittet varit 728 som mest 747 och som lägst 705.
År 2021 januari-maj har snittet varit 736 som mest 767 och som lägst 712.
För 2021 arbetar Arbetslivsnämnden med att få ner snittet till 720.

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, 99 % är nämndens mål för år 2022.
Under år 2021 januari till maj har snittet varit 98 %. För år 2020 var snittet 99 %, och för år 2019 var
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snittet 99 % andel barn och unga som inte levde i hushåll med försörjningsstöd.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader underkalenderåret.









Snittet för år 2015 har varit 608 hushåll som mest 637 hushåll och som lägst 576 hushåll
Snittet för år 2016 har varit 560 hushåll som mest 591 hushåll och som lägst 517 hushåll
Snittet för 2017 har varit 514 hushåll som högst 556 hushåll och som lägst 470 hushåll
Snittet för 2018 har varit 446 hushåll som högst 486 hushåll och som lägst 409 hushåll
Snittet för 2019 har varit 406 hushåll som högst 419 hushåll och som lägst 388 hushåll
Snittet för 2020 har varit 410 hushåll som högst 420 hushåll och som lägst 401 hushåll
Snittet för 2021 har varit januari-maj 422 hushåll som högst 436 hushåll och som lägst 409
hushåll
Nämndens mål för 2022 är 420 hushåll.

Nyanlända flyktingar.
Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 150 nyanlända flyktingar för år 2021. Prognosen
för år 2022 är 150. Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik enligt
nedan.









År 2015, 791 nyanlända flyktingar
År 2016, 909 nyanlända flyktingar
År 2017, 795 nyanlända flyktingar
År 2018, 573 nyanlända flyktingar
År 2019, 326 nyanlända flyktingar
År 2020, 196 nyanlända flyktingar
År 2021, prognos 150 nyanlända flyktingar
År 2022, prognos 150 nyanlända flyktingar

De fem länder som det kommer flest nyanlända ifrån är (statistik maj 2021),






Afghanistan 19 %.
Syrien 19 %
Iran 11 %
Irak 11 %
Turkiet 9 %

När det gäller antalet feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren.










År 2014, 1 445 feriearbeten
År 2015, 1 456 feriearbeten
År 2016, 1 367 feriearbeten
År 2017, 1 403 feriearbeten
År 2018, 1 268 feriearbeten
År 2019, 1 258 feriearbeten
År 2020, 1 217 feriearbeten
År 2021, prognos 1 451 feriearbeten
År 2022, prognos 1 500 feriearbeten.
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd ska öka; %.
Utfall 2019
99
Utfall 2020
99
Utfall 2021
98

Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd ska öka; %.

Så nås målet för indikatorn
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd.
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte.
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen har blivit lag
under år 2020.
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3.2 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
Verksamhetens indikatorer
Växla bidrag mot lön
Utfall 2019
78
Utfall 2020
75
Utfall 2021
43

Växla bidrag mot lön

Så nås målet för indikatorn
Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden
formulerat ett mål. Målvärdeför år 2022 är att det skall vara minst vara 50 personer som går från
försörjningsstöd till en arbetsmarknadsanställning. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av
anställningsstöd som kan komma i fråga, anställningarna kan vara i högst två år.
Hur når vi målet
Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av arbetsmarknadsanställning.
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3.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska
minska, %.
Utfall 2019
3,5
Utfall 2020
7,9

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
ska minska.
Utfall 2019
5,4
Utfall 2020
4,5

Andel anställda som nyttjar Borås Stads
friskvårdsbidrag ska öka, %
Utfall 2019
53,5
Utfall 2020
40,3

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret ska minska.
Utfall 2019
399
Utfall 2020
407
Utfall 2021
436
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.

Så nås målet för indikatorn
Arbetslivsnämndens arbetar för att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt
ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet i vardagsarbetet. Det görs genom regelbundna
månadsuppföljningar i syfte att följa personalnyckeltal såsom sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde
i rehabilitering, frisktal samt personalomsättning. För att ytterligare förstärka och kvalitetssäkra på det
systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar, har förvaltningens chefer under det gångna året
genomgått en omfattande arbetsmiljöutbildning. Under 2021 har en utbildningsinsats för chefer
kopplat till rehabilitering påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Fortsatt är fokus att arbeta
med tidiga insatser på invid- och organisationsnivå, att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö, att utveckla
specialistkompetens och metodstöd samt erbjuda mentorer och handledning.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska.

Så nås målet för indikatorn
Nämnden arbetar med att minska antalet timavlönade. Den enhet inom Nämnden som mest använder
timavlönade är Borås Etableringscenter, samhällsinformation.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, %

Så nås målet för indikatorn
Förvaltningens hälsoinspiratörer ska med stöd av HR uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och
friskvård. Under verksamhetsåret bjuds de in till aktiviteter som syftar till att ge dem goda
förutsättningar och stärkt kunskap kring hur de kan arbeta för en hälsosam arbetsplats.

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret
ska minska.

Så nås målet för indikatorn
Försörjningsenheten medverkan har avslutats i ett nationellt projekt som har letts av SKR där syftet är
har varit att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende.
Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn
ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap.
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat, den alternativa arbetsmarknaden
är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av
försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd
är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete.
Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt
personer ska bistånd med rätt summa.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

Budget 2022

157 426

169 445

170 473

170 736

-394 334

-408 995

-412 423

-415 315

0

-2 400

0

-2 471

Nettokostnader

-236 908

-241 950

-241 950

-247 050

Kommunbidrag

237 550

241 950

241 950

247 050

642

0

0

0

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat

4.2 Nämndens uppgift
Arbetslivsnämndens uppgifter 2022
Arbetslivsnämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå
egen försörjning, nämnden arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Nämnden har ansvaret för Borås Stads Relationsvåldsenhet som arbetar med våld och hot i nära
relationer samt hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten arbetar även med att motverka sexuella
tjänster mot betalning och människohandel.
Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser
för nyanlända samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden.
Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för
insatser gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering.
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov.
Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en
tryggare och säkrare stad.
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten.
Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när
det gäller tolkförmedlingen Väst.
Följande IOP finns under Arbetslivsnämnden.




IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till 2021
Norrby IF, Norrby för Norrby 800 tkr/år gäller till 2021
Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2022
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Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till 2021
Borås Basket Funkis till jobb 1 000 tkr/år gäller till 2022.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2022 är 247 050 tkr.
Jämfört med år 2021 då det var 239 950 tkr, en ökning med 7 100 tkr. Utav av uppräkningen på
4 600 tkr är lönerna uppräknade med 2,3 % och övrigt med 1,4 % samt en tilläggsbudget på 2 500 tkr.
Tilläggsbudgeten på 2 500 tkr är att Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att anställas 8 stadsdelsvärdar och
två teamledare som skall arbeta i Borås centrala delar i syfte att öka tryggheten.
Under 2021 har nämnden fått en tilläggsbudget på 2 000 tkr för feriearbeten.
En buffert på 2 471 tkr är avsatt.
Kommunbidraget på 247 050 tkr beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden ansvar
för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra
prognoser på.
Nämndens förbättrings- och förändringsområden
Arbetslivsnämnden ansvarar för relationsvåldsenheten. Verksamheten är till för de personer som är
utsatta för våld och hot i nära relationer samt hedersrelaterat våld och hot när det gäller. Verksamheten
arbetar även med att motverka sexuella tjänster mot betalning och människohandel.
Arbetslivsnämnden äskar medel med 5 000 tkr för insatser under Relationsvåldsenheten.
Våld i nära relationer är ett samhälls- och individproblem och dess värre ses ingen minskning av våldet.
Fler personer än tidigare lever med skyddade personuppgifter. Relationsvåldsenheten har funnits sedan
2016 och har sedan fått ett utökat uppdrag och en utökad målgrupp av Kommunfullmäktige. Även
lagstiftarens krav och förväntningar på Socialtjänstens arbete med målgruppen har blivit tydligare och
mer omfattande. Bland annat förväntas Socialtjänsten från hösten 2021 arbeta med våldsutövarna. Det
är en viktig insats för att våldet i samhället ska minska.
Osäkra budgetposter
De osäkra budgetposterna inom Arbetslivsnämnden är som tidigare år försörjningsstöd och
feriearbeten.
Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet.
Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna kraftigt förbättras.













Nettoutbetalningar för år 2011, 101 445 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2012, 96 684 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2013, 92 354 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2014 82 240 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2015, 73 393 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2016, 65 250 tkr.
Nettoutbetalningar för år 2017, 58 273 tkr
Nettoutbetalningar för år 2018, 55 805 tkr
Nettoutbetalningar för år 2019, 52 534 tkr
Nettoutbetalningar för år 2020, 55 894 tkr
Prognos 2021, 58 000 tkr
Budget 2022, 56 000 tkr
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När det gäller antalet feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren.










År 2014, 1 445 feriearbeten
År 2015, 1 456 feriearbeten
År 2016, 1 367 feriearbeten
År 2017, 1 403 feriearbeten
År 2018, 1 268 feriearbeten
År 2019, 1 258 feriearbeten
År 2020, 1 217 feriearbeten
År 2021, prognos 1 451 feriearbeten
År 2022, prognos 1 500 feriearbeten.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Arbetslivsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling. Det innebär att nämnden oberoende av
ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar ska:














jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
ha en tydlig lönepolitik som utjämnar och förhindrar skillnader i lön mellan kvinnor och män
oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar
genomföra en årlig lönekartläggning
då meriter och personliga förutsättningar är lika, särskilt värdera underrepresenterat kön
då kompetensutvecklingsinsatser planeras underlätta för kvinnor och män att delta, bland annat
var och när utbildning planeras
ta hänsyn till både män och kvinnors önskemål om utveckling (medarbetarsamtal)
ge samma möjlighet till information till alla medarbetare på arbetsplatsträffar
förlägga möten, kurser, internat med mera på tider som möjliggör kombinationen arbete och
föräldraskap
kartlägga behovet av utökad sysselsättningsgrad
då vakans uppstår pröva möjligheten att höja upp sysselsättningsgraden
inför varje rekrytering erbjuda heltidstjänst
fortsätta driva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
säkerställa att chefer är medvetna och har kunskap om jämställdhetsperspektivet
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4.4 Verksamhet 2022
Tkr

Bokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

Budget 2022

195

0

28

0

Kostnad

-13 226

-14 847

-14 375

-15 257

Nettokostnad

-13 031

-14 847

-14 347

-15 257

0

0

0

0

Kostnad

-1 079

-1 635

-1 635

-1 675

Nettokostnad

-1 079

-1 635

-1 635

-1 675

5 182

4 000

4 000

3 600

Kostnad

-61 076

-59 500

-62 000

-59 600

Nettokostnad

-55 894

-55 500

-58 000

-56 000

20 276

30 141

29 813

28 095

Kostnad

-93 468

-109 570

-104 742

-110 890

Nettokostnad

-73 192

-79 429

-74 929

-82 795

911

172

500

215

-10 872

-9 802

-12 630

-9 355

-9 961

-9 630

-12 130

-9 140

13 264

15 021

15 021

13 175

-17 396

-19 352

-19 352

-17 602

-4 132

-4 331

-4 331

-4 427

112 634

117 167

118 167

122 707

-176 603

-171 075

-174 975

-179 410

-63 969

-53 908

-56 808

-56 703

2 025

5

5

5

Kostnad

-14 239

-15 855

-15 855

-14 005

Nettokostnad

-12 214

-15 850

-15 850

-14 000

2 939

2 939

2 939

2 939

Kostnad

-6 375

-7 359

-6 859

-7 521

Nettokostnad

-3 436

-4 420

-3 920

-4 582

Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Försörjningsstöd
Intäkt

IFO ekonomiskt bistånd
exkl. försörjningsstöd
Intäkt

Relationsvåld
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Integration
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Arbetsmarknadsinsatser
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Feriearbeten
Intäkt

Övrigt
Intäkt
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Buffert
Intäkt

0

0

0

0

Kostnad

0

-2 400

0

-2 471

Nettokostnad

0

-2 400

0

-2 471

157 426

169 445

170 473

170 736

Kostnad

-394 334

-411 395

-412 423

-415 315

Nettokostnad

-236 908

-241 950

-241 950

-247 050

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Central administration
Central administration
Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet
och utveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga
förbättringar.

4.4.2 Politisk verksamhet
Politisk verksamhet
Verksamheten består av nämnden kostnader samt 50 % nämndsekreterare.

4.4.3 Försörjningsstöd
Försörjningsstöd
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har
undersökt och uttömts, Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det
möjligt att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd.
Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på
Försörjningsenheten.
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4.4.4 IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd
IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd
De enheter som finns under IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd är:
Försörjningsenheten, Återbruk, Boendeenheten, Jobb Borås unga, Mobile Info Center (text angående
Jobb Borås och unga och Mobile info center står under arbetsmarknadsinsatser)
Försörjningsenheten
Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning.
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos
Försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska
vara skriftligt, och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig
dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning.
Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten.
Försörjningsenheten arbetssätt att arbeta med försörjningsstöd:















Tydligt uppdrag och syfte
Skriftliga rutiner och processer
Mycket arbetsledning
Omfattande introduktion
Stödfunktioner
Ansvar
Tydlighet
Ordning och reda
Möten med klienter är viktigt
Planera hur klienten når egen försörjning
Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi
Bevaka barnrätten
Tidig upptäckt av relationsvåld
Arbeta med långvarigt bidragsberoende

Övrigt



Verksamheten arbetar med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan)
Verksamheten arbetar med att implementera e-tjänster för personer som

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver
bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt.
Återbruk
Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS
eller socialpsykiatrin.
Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.
Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp
arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 190 personer
har olika former av arbetsmarknadsställningar och praktikplatser på Återbruk.
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I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt
ökad kompetens, samsyn och helhetssyn finns tre teamledare för att samordna var sitt område. Vidare
för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga, finns det två
arbetsterapeuter som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande.
Boendeenheten
Boendeenheten arbetar med boendeanskaffning när det gäller att förmedla bostäder till personer med
skyddat boende samt sociala bostäder.

4.4.5 Relationsvåld
Relationsvåldsenhet
Nämnden har också ansvaret för Relationsvåldsenheten som erbjuder stöd till personer som är över 18
år och bosatta i Borås Stad. Verksamhet är för de personer som är utsatta för våld och hot i nära
relationer, hedersrelaterat våld och hot samt att arbeta med att motverka sexuella tjänster mot betalning
och människohandel genom deras
Det finns en Mika mottagning som vänder sig till personer som har erfarenhet av sexuella tjänster mot
betalning, personer som skadar sig genom sex samt är offer för människohandel för sexuella ändamål.
Relationsvåldsenheten har tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld.
Verksamheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende stadens praktiska arbete mot
hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som behandlar hur Borås Stad ska
förebygga hedersrelaterat våld.

4.4.6 Integration
Integration
Integration består av tre olika verksamheter:




Borås Stads flyktingmottagning
Integrationsarbete
Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår.

Borås etableringscenter (Borås Stads flyktingmottagning)
Borås etableringscenter BEC uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice
för nyanlända flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade.
Integration
Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågan och skall vara drivande i frågor
som rör integration i Borås Stad.
Den enskilt viktigaste frågan i integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i
arbete och därmed egenförsörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på
ett naturligt sätt delaktighet i samhället.
Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad, Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och
utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning för denna grupp.
Integrationsarbetet bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen är för
integrationsarbetet är boråsare som är födda utomlands och boråsare som är födda i Sverige vars båda
föräldrar är född utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper, invånare i Borås Stad,
anställda i Borås Stad samt politiker i Borås Stad.
Arbetslivsnämnden, Budget 2022
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I integrationsarbetet ingår också att motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet sker i nära
samverkan med andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer
samt invandrarföreningar. I integrationsarbetet är det även viktigt att sprida kunskap och information
om olika kulturer.
Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för nyanlända.
Verksamheter under integrationsområdet för år 2022.






Integrationsråd
Integrationsnätverk
Flyktingguider/Fadderfamiljer
Samhällsvägledning
Integrationsdag.

Nationella minoriteter
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Minoritetslagstiftningen omfattar och alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att samtliga
kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas
rättigheter.
Verksamheter under nationella minoriteter under 2022.






Informationsspridning om minoritetslagstiftning
Sammankallade till centralt samråd med nationella minoriteter
Minoritetsdag
Finsk Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen
Romsk inkludering, finansieras av nämnden.

4.4.7 Arbetsmarknadsinsatser
Arbetsmarknadsinsatser
De enheter som finns under Arbetsmarknadsinsatser.
Jobb Borås vuxna, Arbetsmarknadsställningar samt Trygghetsinsatser (text angående Jobb Borås och
unga och Mobile info center står under arbetsmarknadsinsatser)
Jobb Borås
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås.
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser.
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som
leder till att individen kan försörja sig själv. Deltagarna anvisas i huvudsak från Arbetsförmedlingen
eller Försörjningsenheten, egen ansökan eller andra samarbetsparters. Verksamheten är uppdelad i två
delar, Jobb Borås vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år.
De grupper Arbetslivsnämnden ska arbeta med är:





Funktionsnedsatta
långtidsarbetslösa
nyanlända
ungdomar.
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Jobb Borås arbetssätt:




Arbetsförberedande (Finansieras av Samordningsförbundet)
Arbetslivsinriktad träning
Utgångsgruppen.

Arbetsförberande består av arbetsförberedande valbara aktivister i rehabiliterande syfte, individuellt
anpassat stöd för personer med funktionshinder samt gruppverksamhet för att inleda studier eller
återuppta studier.
Arbetslivsinriktad träning består av arbete eller studier. För att deltagaren ska nå egen försörjning
behövs det insatser i form arbetslivsinriktad träning. Deltagarna tilldelas en arbetsmarknadshandläggare
och tillsammans görs en kartläggning som leder till en genomförande plan för hur deltagaren når målet,
arbete eller studier. Stora viktiga insatser i den arbetslivsinriktade träningen är coachande,
motivationshöjande samtal samt olika former av praktik och arbetsmarknadsanställningar.
De olika verksamheterna som finns under arbetsmarknadsanställningar är;






Trygghetanställningar
urbant och korttidsutbildade för en social hållbar stad
ungdomslöner
unga med funktionsnedsättning
lokalt kunskapslyft

Inom utgångsgruppen utförs en rad olika aktiviteter. Samtliga har som syfte att på olika sätt ge
deltagarna ökade möjligheter att ta sig vidare till den ordinarie arbetsmarknaden eller studier av olika
slag. Som ett led i detta arbete samarbetar verksamheten med olika förvaltningar inom Borås Stad
framförallt vuxenutbildningen.
Jobb Borås KAA Enhet (Kommunens aktivitetsansvar)
Kommunens aktivitetsansvar KAA innebär att kommunen har en skyldighet att ha kännedom om vad
unga i åldern 16-20 år som inte går i skolan gör. KAA-enheten som är förvaltningsövergripande
organisation men organiserad under Arbetslivsnämnden och Jobb Borås. Verksamheten erbjuder
deltagarna sysselsättning som ska få dem att börja eller återgå till gymnasiestudier.
Jobb Borås Chansen
Verksamheten handlar om att hantera deltagare med kriminellt beteende och/eller drogproblem.
Verksamheten ska finnas under en längre period för deltagarna så de kan bryta negativa livsmönster
och drogberoenden.
Trygghetsinsatser
Nämnden arbetar med trygghetsinsatser på de socialt utsatta områdena samt i Borås centrala delar i
syfte att öka tryggheten.
Mobile Info Center
Mobile Info Center är en flerspråkig mobil informationsverksamhet sam samverkar med AB Bostäder,
SÄRG och Borås Energi och Miljö för en tryggare och renare miljö i Borås.
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4.4.8 Feriearbeten
Feriearbeten
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått
ur årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med
kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De som vill kan också bli ferieentreprenörer.
Arbetslivsnämnden följer upp verksamheten genom att utvärdera kvalitativt; där såväl handledarens
som elevens erfarenhet/upplevelser framkommer.

4.4.9 Övrigt
Övrigt
Övrigt som består av personligt ombud, där staten finansierar 70 % av lönerna. I övrigt ingår också
bidrag till Sjuhärads Samordningsförbund.

4.4.10 Buffert
En buffert på 2 471 tkr är avsatt.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Individ- och familjeomsorg
5.1.1 Ekonomiskt bistånd
5.1.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antal hushåll med
försörjningsstöd

Årsutfall
2018

Årsutfall
2019

Årsutfall
2020

Budget 2021

Budget 2022

679

708

705

700

720

5.1.2 Flyktingmottagning
5.1.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall
2018

Årsutfall
2019

Årsutfall
2020

Budget 2021

Budget 2022

Mottagna flyktingar

573

326

196

150

150
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1 Inledning
Arbetslivsnämndens uppgifter 2021
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov.
Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen
försörjning, nämnden arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser
för nyanlända samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden.
Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för
insatser gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering.
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten.
Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en
tryggare och säkrare stad.
Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när
det gäller tolkförmedlingen Väst.
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2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 202007

Budget 2021

Budget
2021-07

Utfall 202107

Prognos
2021

Avvikelse

Central,
administr
ation

-7 521

-14 847

-8 635

-7 906

-14 347

500

Politisk
verksamh
et

-631

-1 635

-953

-688

-1 635

0

IFO
ekonomis
kt bistånd
exkl.
försörjnin
gsstöd

-48 085

-89 059

-51 843

-55 858

-87 059

2 000

Försörjnin
gsstöd

-33 583

-55 500

-32 375

-37 108

-58 000

-2 500

Integratio
n

-3 411

-4 331

-2 515

-4 203

-4 331

0

Arbetsma
rknadsins
atser

-53 550

-55 195

-46 132

-43 771

-58 108

-2 913

Feriearbet
en

-6 203

-15 850

-4 755

-6 831

-15 850

0

-547

-4 420

-2 568

-938

-3 920

500

0

-2 413

-1 408

0

0

2 413

-153 531

-243 250

-151 184

-157 303

-243 250

0

Tkr

Övrigt
Buffert
Summa

Verksamhet 2021
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämnden verksamhet.
Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest social utsatta i Borås. Då
nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo.
Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete.
Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka sexuella tjänster mot betalning och
människohandel.
Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Juli 2021
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Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad
Under år 2021 har Arbetslivsnämnden följande IOP.
•
•
•
•
•
•
•

Kvinnojouren, 500 tkr/år gäller till 2021
IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till 2021
Norrby IF, Norrby för Norrby 800 tkr/år gäller till 2021
Studieförbundet vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till 2021
Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2022
Borås Basket Funkis till jobb 1 000 tkr/år gäller till 2022
IF Elfsborg, Arena för alla 800 tkr/år, betalas 100 % av socialt hållbart Borås och stödjer Borås
Stads gemensamma KAA-enhet.

Ekonomiska förutsättningar 2021
Arbetslivsnämnden kommunbidrag för år 2021 är 243 250 tkr
Nämnden har fått en tilläggsbudget på 2 000 tkr för feriearbeten.
Nämnden har fått en tilläggsbudget på 1 300 tkr för att anställa åtta stadsdelsvärdar och två teamledare
som skall arbeta i Borås centrala delar i syfte att öka tryggheten, utav 1 300 tkr går 1 % till buffert.
En buffert på 2 413 tkr är avsatt.
Jämfört med år 2020 då det var 237 550 tkr en ökning med 5 700 tkr. Utav uppräkningen på 5 700 tkr
är lönerna uppräknade med 2,0 % och övrigt med 1 % resterande del är tilläggsbudget.
Kommunbidraget på 243 250 tkr kommer inte att räcka till att bedriva den verksamhet under år 2021
som gjordes under år 2020.
Kostnadsminskningar i Budget 2021 finns under följande områden:
•
•
•

Central administration
Jobb Borås
Försörjningsenheten

Kostnadsökningar i Budget 2021 finns under följande områden:
•
•
•
•

Försörjningsstöd
Arbetsmarknadsanställningar dels för trygghetsinsatser och för övrig verksamhet under
arbetsmarknadsanställningar
IOP med Kvinnojouren
Mobile Info Center

En översyn av Borås Stads flyktingmottagning (BEC) kommer att ses över under första halvåret 2021
både när det gäller organisation och medel till verksamheten.
I anslutning till budget 2021:1 uppmanades nämnderna att presentera sparåtgärder genom
effektiviseringar om 0,5 %, 1 %, 1,5 %. I budgetprocessen beslutades att det generella
effektiviseringskravet på nämnderna skulle vara på 1 %. På denna nivå angav Arbetslivsnämnden
besparingar på verksamheten stadsdelsvärdar. Genom extra anslag i budget samt genom förändringar i
stadsdelsvärdarnas arbetssätt kommer Arbetslivsnämnden sträva efter att hålla verksamheten
stadsdelsvärdar på samma nivå som år 2020.
Osäkra budgetposter
De osäkra budgetposterna inom Arbetslivsnämnden är som tidigare år försörjningsstöd och
feriearbeten.
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Nya verksamheter 2021.
En utredning har tillsammans med Individ- och familjeomsorgsnämnden har pågått under år 2020
angående bostadsanskaffning när det gäller att förmedla bostäder till personer med skyddat boende
samt sociala bostäder.
Arbetslivsnämnden kommer överta ansvaret med att förmedla bostäder till personer med skyddat
boende samt sociala bostäder.
Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett noll resultat.
Resultatet består av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Central administration plus 500 tkr
Politisk verksamhet plus minus noll tkr
Övrig IFO plus 2 000 tkr
Försörjningsstöd minus 2 500 tkr
Integration plus minus noll
Arbetsmarknadsinsatser minus 2 913 tkr
Feriearbeten plus minus noll
Övrigt plus 500 tkr
Buffert plus 2 413 tkr
Sammanlagt plus minus noll.

Central administration
Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar.
Verksamheten beräknas göra ett plus med 500 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året.
Politisk verksamhet
Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas
gå plus minus noll.
IFO (Individ och familjeomsorg)
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det
möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd.
Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2021, 55 500 tkr. Nettokostnaden för
försörjningsstödet är till och med juli, 37 108 tkr. Budgeten för samma period är 32 375 tkr,
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 4 733 tkr. Jämfört med 2020 är resultatet sämre med,
3 525 tkr och jämfört med år 2019 är resultatet sämre med 4 992 tkr. Nettokostnaden för
försörjningsstödet beräknas till 58 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 2 500 tkr.
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Utveckling av försörjningsstödet.
2021

Utfall tkr

2020

Utfall tkr

2019

Utfall tkr

Januari

4 357

Januari

4 449

Januari

4 219

Februari

4 595

Februari

4 336

Februari

3 911

Mars

5 901

Mars

5 674

Mars

5006

April

4 991

April

4 366

April

4 353

Maj

5 548

Maj

4 039

Maj

4 782

Juni

6 615

Juni

5 557

Juni

5 272

Juli

5 101

Juli

5 162

Juli

4 573

Summa: JanJuli.

37 108

Summa: JanJuli.

33 583

Summa: JanJuli.

32 116

Prognos
Bokslut

58 000

Bokslut

55 894

Bokslut

52 534

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydligt uppdrag och syfte
Skriftliga rutiner och processer
Mycket arbetsledning
Omfattande introduktion
Stödfunktioner
Ansvar
Tydlighet
Ordning och reda

Metoden bygger vi vidare på:
•
•
•
•

Mötet är viktigt
Modern traditionell handläggning
Noggranna utredningar
Omfattande kontroller

Möten med klienterna är en av flera framgångsfaktorer på försörjningsenheten, mötena är viktiga
utifrån nedanstående perspektiv.
•
•
•
•
•

Planera hur klienten når egen försörjning
Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi
Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi
Bevaka barnrätten
Tidig upptäckt av våld

Under 2021 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som sökt försörjningsstöd.
Verksamheten kommer fortsätta under år 2021 att ta fram metoder och kartlägga långvarigt
bidragsberoende.
Verksamheten arbetar även med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan)
Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning.
Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Juli 2021
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Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos
Försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska
vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för klienten att förstå sin egen ekonomi och
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation.
Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid
handläggarbyten. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra
alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika metoder för att ha ett så lågt
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga
och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av
krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs,
begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod
är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvar för hela
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjlighet
att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.
Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med:
•
•
•
•

Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd
Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd
Förebygga kriminalitet
Förebygga våld i nära relationer

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver
bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt.
Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd.
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till
och med juli har personalkostnaden varit 6 715 862 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 4 273 674 kr,
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 2 442 188 kr. Under samma period har
minskningen av försörjningsstöd varit 2 168 101 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas
med 3 700 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i juli har varit 42 personer.
Antal hushåll med försörjningsstöd var 2021-07-31, 747 hushåll jämfört med 2020-07-31, 747 hushåll
och 2019-07-31, 723 hushåll.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2021-07-31, 439
hushåll jämfört med 2020-07-31, 405 och 2019-07-31, 410.
Försörjningsenheten medverkan har avslutats i ett nationellt projekt som har leds av SKR, efter att
projekttiden gått ut, där syftet har varit att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende.
Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn
ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap.
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2021-07-31, 98 %, jämfört
med 2020-07-31, 98 % samt 2019-07-31, 99 %.
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med
ekonomiskt bistånd. Barnkonventionen är numer lag vilket innebär att barnet skall synliggöras i
utredningarna och att alltid beakta barnets bästa och dokumentera utifrån på vilket sätt det skett oavsett
om det är avgörande för beslutet eller inte.
Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer
som erhåller försörjningsstöd. Det som kan göras enligt lagstiftning gör idag.
Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Juli 2021
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Relationsvåldsenhet
Nämnden har också ansvaret för Relationsvåldsenheten som erbjuder stöd till personer som är över 18
år och bosatta i Borås Stad. Verksamhet är för de personer som är utsatta för våld och hot i nära
relationer samt hedersrelaterat våld och hot. Verksamheten har jourberedskap dagtid och ansvar för att
utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den enskildes våldsutsatthet i nära relationer.
Verksamheten uppdrag är också att anskaffa boende, rådgivning och förmedling av kontakter med
frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i kontakter med andra myndigheter.
Verksamheten arbetar även med att motverka sexuella tjänster mot betalning och människohandel
genom deras Mika mottagning som byggdes upp under hösten 2020. Verksamheten vänder sig till
personer som har erfarenhet av sexuella tjänster mot betalning, personer som skadar sig genom sex
samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten arbetar med långa stödkontakter
och i samverkan med andra myndigheter för att stödja personer som söker stöd. Mika mottagningen
kommer också att utreda behov av stöd och skydd utifrån socialtjänstlagen för målgruppen.
Relationsvåldsenheten har tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld.
Verksamheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende stadens praktiska arbete mot
hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som behandlar hur Borås Stad ska
förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till alla förvaltningar som möter personer som
upplever sig utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck till exempel socialtjänst, skola, förskola,
fritidsverksamhet samt CKS.
Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO)
Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden,
ca 190 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.
I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt
ökad kompetens, samsyn och helhetssyn finns det tre teamledare för att samordna var sitt område.
Vidare för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga finns
det två arbetsterapeuter som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande.
De olika verksamheter som finns på Återbruk är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VSB
Fixartjänst
Transporttjänst, interna och externa transporter
Restaurang
Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom
fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten
Åter i bruk, secondhandbutik
Secondhand byggmaterial
Snickeri
Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar
Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna
Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik
Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid
återvinningscentraler och källsorteringshjälp.
Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16.
Textilverksamhet
Källsortering
Sobacken
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Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på ej full bemanning av
socialsekreterare på försörjningsenheten.
Integration
Integration består av tre olika verksamheter:
•
•
•

Borås Stads flyktingmottagning
Integrationsarbete
Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår.

Flyktingmottagning
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning.
Verksamhetens uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice för nyanlända
flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade.
Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter.
Mottagna flyktingar
Antalet mottagna flyktingar var 2021-07-31, 72 st. jämfört med 2020-07-31, 99 st.
Utav de 72 mottagna flyktingarna kommer 20 % från Afghanistan, 17 % från Syrien, 14 % från Turkiet,
Iran, 13 % från Iran, 8 % från Irak, 7 % från Eritrea, 4 % från Somalia, 4 % från Palestina, 3 % från
Azerbajdzjan, 3 % Etiopien, 1 % från Libanon, 1 % från Uganda, 1 % från Sudan, 1 % Saudiarabien
samt 3 % Statslösa.
•
•
•

Åldersmässigt är det 54 % i åldern 20-39 år, 20 % 7-15 år, 13 % 40-59 år, 9 % 0-5 år, 3 % 6 år
samt 1 % 16-19 år.
42 % kvinnor och 58 % män.
Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 48 personer, utav de 48 personerna är det
42 %, som gått i skola över 12 år, 38 % som gått i skola 10-12 år, 6 % som gått i skola 7-9 år,
6 %, som gått i skola 4-6 år, samt 8 % ingen utbildning/uppgift saknas.

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 602 745 kr,
antal 23 i juli, antal 24 i juni, antal 23 i maj, antal 23 i april, antal 25 i mars, antal 23 i februari, antal 24 i
januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år.
Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 2 122 393 kr,
antal 74 i juli, antal 81 i juni, antal 82 i maj, antal 87 i april, antal 86 i mars, antal 86 i februari, antal 85 i
januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.
Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 628 316 kr,
antal 21 i juli, antal 22 i juni, antal 24 i maj, antal 25 i april, antal 25 i mars, antal 27 i februari, antal 28 i
januari, till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan.
Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 6 109 541 kr,
antal 218 i juli, antal 219 i juni, antal 229 i maj, antal 245 i april, antal 255 i mars, antal i februari 258,
antal i januari 273, till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFIutbildning (Svenska för invandrare).
Integration
Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och ska vara drivande i frågor
som rör integration i Borås Stad.
Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i
arbete och därmed egen försörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på
ett naturligt sätt delaktighet i samhället.
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Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och
utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp.
Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad,
anställda och politiker i Borås Stad.
I integrationsarbetet ingår också att motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet sker i nära
samverkan med andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer
samt invandrarföreningar. I integrationsarbetet är det även viktigt att sprida kunskap och information
om olika kulturer.
Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden för samhällsorientering för nyanlända.
Verksamheter under integrationsområdet under 2021.
•
•
•
•
•

Mångfaldsarbete, motverka rasism, antiziganism samt antisemitism
Integrationsråd
Flyktingguider/Fadderfamiljer
Samhällsvägledning
Integrationsdag

Nationella minoriteter
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Minoritetslagstiftningen omfattar alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att samtliga
kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas
rättigheter.
Verksamheter under nationella minoriteter under 2021.
•
•
•
•
•

Informationsspridning om minoritetslagstiftningen
Sammankalla till centralt samråd med nationella minoriteter
Minoritetsdag
Finskt Förvaltningsområde, finansieras av Länsstyrelsen
Romsk inkludering, finansieras av nämnden.

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat.
Arbetsmarknadsinsatser
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning för kommuninvånare av
försörjningsskäl är behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och den
enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper
som Arbetslivsnämnden arbetar med är:
•
•
•
•

funktionsnedsatta
långtidsarbetslösa
nyanlända
ungdomar.

Jobb Borås
Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma
resultat genom samlande och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring
deltagaren så det blir så effektivt som möjligt.
Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Juli 2021
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Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år.
Deltagarna anvisas i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller försörjningsenheten, övriga egen ansökan
eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har uppburit helt eller
delvis försörjningsstöd.
En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig
genomförandeplan. Jobb Borås erbjuder ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter.
Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och
olika förutsättningar. 381 deltagare har det varit inom Jobb Borås under juli.
Jobb Borås arbetssätt:
Arbetsförberedande (Finansieras av Samordningsförbundet)
•
•
•

Aktiv kraft: Är en arbetsförberedande aktivitet med individuellt valbara aktiviteter i
rehabiliterande syfte
Puls: Ett individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 20-55 år
som bedöms ha en framtida arbetsförmåga
Studiesteget: Är en gruppverksamhet för deltagare 16-64 år och kan vara ett bra sätt för
målgruppen att inleda sina studier på efter ett längre uppehåll eller vid behov få stöd inför/
under utbildningen.

Arbetslivsinriktad träning
För att deltagaren ska nå egen försörjning genom arbete eller studier behövs insatser i form av
arbetslivsinriktad träning. Deltagarna tilldelas en arbetsmarknadshandläggare och tillsammans görs en
kartläggning som leder till en individuell genomförande plan för hur deltagaren når målet arbete eller
studier. Stora och viktiga insatser i den arbetslivsinriktade träningen är coachande, motivationshöjande
samtal samt praktik.
Verksamheten administrerar och handlägger alla arbetsmarknadsanställningar.
Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2021-07-31, 475 personer jämfört med 2020-07-31, 532
personer.
Varav växla bidrag mot lön var 2021-07-31, 42 personer jämfört med 2020-07-31, 76 personer.
•

•

•

Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 32 personer har
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under juli månad
Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2021 finns en budget på 2 000 tkr, under juli
månad har det varit 16 personer från denna grupp som har haft en anställning
Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2021, har det varit under
juli har det varit 28 ungdomar
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•

Lokalt kunskapslyft, där under juli månad har varit 1 st anställningar. Arbetslivsnämnden
arbetar ihop med Gymnasie- och utbildningsnämnden när det gäller det lokala kunskapslyftet.

Under juli 2021 har antalet varit 475 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan.
•
•
•
•
•
•
•

150 Trygghetsanställningar
122 Extratjänster
80 OSA anställningar
69 Utvecklingsanställningar
30 Introduktionsjobb
17 Nystartsjobb
7 Lönebidrag

Utgångsgruppen
Inom utgångsgruppen utförs en rad olika aktiviteter. Samtliga har som syfte att på olika sätt ge
deltagarna inom Jobb Borås ökade möjligheter att ta sig vidare till den ordinarie arbetsmarknaden eller
studier av olika slag. Som ett led i detta samarbetar verksamheten främst med Vuxenutbildningen inom
Borås Stad men även med olika förvaltningar och andra verksamheter.
Verksamheter under utgångsgruppen:
•
•

•
•
•
•
•

Integrationsmodellen: Samarbete med de övriga förvaltningarna i Borås Stad där det finns
rekryteringsbehov. Utrikesfödda deltagare får möjlighet att arbeta och studera svenska samtidigt
för att kunna få förtur till olika utbildningar exempelvis undersköterska, barnskötare
Lokalvårdsgruppen: I samarbete med lokalvårdsgruppen på Återbruk ges ett extra stöd till
deltagarna så de kan gå vidare och få arbete inom Borås Stad som lokalvårdare. Deltagarna får
extra kunskaper inom svenska språket men också kännedom om rättigheter och skyldigheter
inom svensk arbetsmarknad.
CV-stugan: För att kunna gå vidare till en ordinarie anställning är ett väl genomarbetat CV en
nödvändighet vilket deltagarna här får hjälp med
Datakurser: I dagens samhälle krävs digitala kunskaper för att kunna ta del av
samhällsinformation och kunna söka arbete.
Introduktionskurs för alla som börjat med en extratjänst eller ett introduktionsjobb
Utsteget: Kursen innehåller flera olika delar och är en fortsättning på introduktionen men ges
till de anställda deltagarna när de avslutar sin anställning. Syftet med utsteget är att deltagarna
ska vara så väl förberedda som möjligt inför nästa steg på arbetsmarknaden.
Framsteget: En öppen verksamhet som alla deltagare inom Jobb Borås är välkomna till. Här får
deltagarna ta del av föreläsningar med ett brett innehåll. Det kan vara alltifrån företag som
behöver rekrytera personal till personer som berättar hur de lyckats gå vidare i livet trots svåra
utgångslägen.

KAA Enhet (Kommunens aktivitetsansvar)
Kommunens aktivitetsansvar KAA innebär att kommunen har en skyldighet att ha kännedom om vad
unga i åldern 16-20 år som inte går i skolan gör. I april 2020 startades KAA-Enheten som är
förvaltningsövergripande organisation men är organiserad under Arbetslivsnämnden och Jobb Borås.
Verksamheten erbjuder deltagarna sysselsättning som ska få dem att börja eller återgå till
gymnasiestudier.
Chansen
Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre som är kriminellt belastade eller
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig
i aktivt drogmissbruk. Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning men då med fallande
värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation.
Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Juli 2021
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Arbetssättet är att under 3-6 månader ska de få ett aktivt stöd med:
•
•
•
•
•

Kartläggning
Motiverande samtal
Sociala aktiviteter (för att bryta negativt umgänge/påverkan)
Arbetsrehabiliterande insatser
Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser

Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning.
Stadsdelsvärdar
Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås.
Uppdraget är att skapa synlig trygghet i utsatta områden genom att vara en pålitlig
(bakomkontrollerande) vuxennärvaro. Samverkan sker med aktörer som skolor, förskolor, fritidsgårdar
och mötesplatser samt AB Bostäder och Polisen. Närvaron för stadsdelsvärdarna styrs till de miljöer
som är eller riskerar att vara brottsutsatta samt tider då otryggheten är som störst.
Mobile Info Center
Mobile Info Center är en flerspråkig mobil informationsverksamhet som samverkar med AB Bostäder,
SÄRF och Borås Energi och Miljö för en tryggare och renare miljö i Borås.
Under år 2020 öppnade AB Bostäder en ny återvinningscentral på Norrby som bemannas med
personer med en arbetsmarknadsanställning under Mobile Info Center. Personalen har fått utbildning
miljöarbete/källsortering i samarbete med Borås Energi och Miljö, verksamheten bemannar även
tjafscykeln för bortforsling av mer skrymmande skräp på området.
Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 2 913 tkr.
Feriearbeten
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått
ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer.
Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida
personalbehov. Verksamheten beräknas göra ett noll resultat.
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.
Övrigt
Övrigt som består av personligt ombud. Verksamheten är ett stöd personer med
funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i
samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer
som den enskilde behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70 % av personalkostnaderna.
I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet.
Verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 500 tkr.
En buffert på 2 413 är budgeterad. Bufferten täcker underskotten i verksamheterna så resultatet blir
noll.
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3 Verksamhetsmått
3.1 Individ- och familjeomsorg
3.1.1 Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsmått

Utfall Jul 2020

Budget 2021

Utfall Jul 2021

Antal hushåll med
försörjningsstöd

747

700

747

Verksamhetsmått

Utfall Jul 2020

Budget 2021

Utfall Jul 2021

Mottagna flyktingar

99

150

72

Verksamhetsmått

Utfall Jul 2020

Budget 2021

Utfall Jul 2021

Antal personer i
arbetsmarknadsinsats
er

456

600

433

Antal växla bidrag mot
lön

76

75

42

3.1.2 Flyktingmottagning

3.2 Arbetsmarknadsinsatser
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Datum

Instans

2021-08-17

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2021-00074 1.2.3.2

Per-Olof Jinnegård
Handläggare
033-35 38 85

Intern kontrollplan 2022
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2022.
Sammanfattning
Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet
inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan.
Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden styrning och
ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en
riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan.
Ärendet i sin helhet
Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både
den politiska ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas
kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att:
• Säkerställa lagar, bestämmelser och att överenskommelser efterlevs.
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• Minimera risker, säkra system och rutiner.
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• Säkra en rättvisande redovisning
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Arbetslivsnämnden har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret att inom
sitt verksamhetsområde tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, riktlinjer och föreskrifter. Nämnden ansvarar för att anvisningar för den
interna kontrollen utarbetas, vilket bland annat innebär att tillämpningsregler
och riktlinjer utformas, att organisations- och rutinbeskrivningar utformas och
dokumenteras, att attestuppdrag fördelas, att effektiva uppföljnings- och
rapportsystem utformas samt att återkoppling görs. I samband med
årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen till kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Bilaga Riskanalys 2022, Arbetslivsnämnden.
2. Bilaga Intern Kontrollplan 2022, Arbetslivsnämnden.
Samverkan
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Revisonen

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Tina Arekvist Lundell
Förvaltningschef

Riskanalys 2022
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Arbetslivsnämnden har varit delaktiga och gjort en riskanalys, med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna
kontrollplanen.

2 Regler för Intern kontroll
Arbetslivsnämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Arbetslivsnämndens ”Regler och
anvisningar för intern kontroll” antogs på nämndens möte den 29 mars 2016.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
I arbetet med riskanalysen har Arbetslivsnämnden deltagit vid framtagandet. Nämndens förtroendevalda har fått ut underlag som de har tagit ställning till
på sina gruppmöten. Junis nämndmöte har hållits digitalt via Teams.

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2022

2(12)

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2022

Till
plan
2022

Kommentar

Delegation

Risk att delegationsordningen ej följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig delegation.

4

Nej

Kontroll av att det inte är fel person
som fattar beslut i ärende där
personen inte har
behörighet/delegation.

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

6

Nej

Kontroll av inventarier och kontroll
av stöldmärkning av inventarier.

Försörjningsenheten

Risk att kvalitetsledningssystemet inte följs
Beskrivning
Risk att rutiner, processer vid
kvalitetsledningssystemet inte följs

4

Nej

Kontroll av SOSFS 2011:9 att
förvaltningen arbetar med
kvalitetsledningssystem. Ny
personal får inte kännedom om
rutiner som är antagna. Personalen
använder inte rutiner som finns mm.
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2022

Till
plan
2022

Kommentar

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

9

Ja

Kontroll att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende: rätt lön
till rätt person, rätt
övertids/mertidsersättningar.

Bisyssla

Risk för att inte anställda lämnar in Bisyssla
Beskrivning
Risk att anställda inte lämnar in sina bisysslor

9

Ja

Kontroll av att anställda lämnar in
sina Bisysslor.

Bemanning

Risk för att socionomer inte kan rekryteras och
behållas
Beskrivning
Socionom bristen kan i förlängningen påverka kvalitén
på verksamheten

6

Nej

Kontroll av rekrytering och avslut
samt att bibehålla tjänster vid
Försörjningsenheten när det gäller
socionomer.
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6 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2022

Till
plan
2022

Kommentar

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

6

Nej

Kontroll av korrekt
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör
verksamheten, rätt YY-kod finns på
fakturan och organisationsnummer
finns på fakturan, genomgång av
attestförteckning, ej egen attest.

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

9

Ja

Kontroll att deltagarförteckning och
syfte framgår för kostnader
avseende utbildning och
representation. Att kostnaderna
följer Borås Stads riktlinjer samt
skattelagstiftningen.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

4

Nej

Kontroll att det blir rätt fakturerat och
rätt inbetalning gällande
arbeten/tjänster som
Arbetslivsnämnden utför åt invånare
och övriga.

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej

Kontroll att lagen om offentlig
upphandling (LOU) följs. Under
Kommunstyrelsen finns
Koncerninköp som bevakar
upphandlingar.

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

6

Nej

Kontroller att inköp följer ramavtal.
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Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att minimera risken.
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9

Ja

Inventering av kontant
kassahantering, avstämning att
kassan överensstämmer samt att
kontroll att rutin för kontant hantering
följs. Arbetslivsnämnden har en
kontant kassahantering på Återbruk.
På Återbruk går det också att betala
med kort och Swish.
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7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Försörjningsstöd

Riskbild
Risk för felaktiga utbetalningar.
Beskrivning
Säkra kvalitén på handläggning av ärenden samt
minimera risken för felaktiga utbetalningar av
försörjningsstöd.

Riskbed
ömning
2022

Till
plan
2022

9

Nej

Kommentar

Direkt åtgärd

Försörjningsenheten hat två FUTutredare anställda som arbetar med
felaktiga utbetalningar. Utöver de två
FUT-utredarna finns även andra
åtgärder och kontrollinsatser på
enheten. Kontroll av all hantering av
försörjningsstöd.
Då det finns två FUT-utredare som
arbetar med felaktiga utbetalningar
förs inte risken med över till
Internkontrollplanen.

Verksamhetskontroller

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd,
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden,
barnavårds- och särskoleutredningar,
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs

6

Nej

Kontroll att verksamheten utförs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Jobb Borås
Arbetsmarknadsanstäl
lningar

Att rutiner vid anställning inte följs
Beskrivning
Säkra kvalitén vid anställningar av
Arbetsmarknadsanställningar

9

Ja

Kontroll att rutinerna vid
arbetsmarknadsanställningar följs.

Försörjningsenheten

Rutin vid hot och våld vid försörjningsenheten
Beskrivning
Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi
försörjningsenheten

9

Ja

Kontroll av att rutiner vid hot och
våld vid försörjningsenheten följs.

Externa Utförare

Risk att externa utförare inte fullgör politiska beslut
Beskrivning
Kontrollera externa utförare som utför arbeten åt
nämnden

9

Ja

Kontroll av externa utförare som
utför verksamhet åt
Arbetslivsnämnden. Kontrollen
består av utförandet är i enlighet
med Arbetslivsnämndens beslut.

Bostäder för
nyanlända

Risk att det inte finns bostäder för nyanlända
Beskrivning
Säkra att nyanlända får bostäder när de blir placerade
i Borås av migrationsverket.

9

Ja

Kontrollera att nyanlända får
bostäder när de blir placerade i
Borås Stad av Migrationsverket.

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2022
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Feriearbeten

Feriearbeten
Beskrivning
Risk att de som söker till feriearbetare inte får någon
arbetsplats och risk att nämndens resurser inte räcker
till för alla som har sökt feriearbete.
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9

Ja

Kontrollera att alla som söker arbete
som feriearbetare får en arbetsplats
samt kontrollera att nämndens
resurser räcker till för de som sökt
feriearbete.
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8 Riskmatris
4

8

12

16

9

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

4

3

6
4

5

2

6

7

4

14 17 18 19

3

3

2
2

4
3

8

15

6
1

9

8

11 16

1

2

Konsekvens

1

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

10 12 13

2

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

10
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Åtgärd krävs (9-12)

9

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 19
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2022

Sannolikhet
2022

Riskbed
ömning
2022

Till plan
2022

Kommentar

Leverantörsfakturo
r

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll av korrekt
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör
verksamheten, rätt YY-kod finns på
fakturan och organisationsnummer
finns på fakturan, genomgång av
attestförteckning, ej egen attest.

Representationutbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll att deltagarförteckning och
syfte framgår för kostnader
avseende utbildning och
representation. Att kostnaderna
följer Borås Stads riktlinjer samt
skattelagstiftningen.

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll att det blir rätt fakturerat och
rätt inbetalning gällande
arbeten/tjänster som
Arbetslivsnämnden utför åt invånare
och övriga.

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontroll att lagen om offentlig
upphandling (LOU) följs. Under
Kommunstyrelsen finns
Koncerninköp som bevakar
upphandlingar.

5

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontroller att inköp följer ramavtal.

Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Inventering av kontant
kassahantering, avstämning att
kassan överensstämmer samt att
kontroll att rutin för kontant hantering
följs. Arbetslivsnämnden har en
kontant kassahantering på Återbruk.
På Återbruk går det också att betala
med kort och Swish.

Personal- och
lönekontroller

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende: rätt lön
till rätt person, rätt
övertids/mertidsersättningar.
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2022

Sannolikhet
2022

Delegation

8

Risk att delegationsordningen ej följs

2.Lindrig

Inventarier

9

Risk för att brand och stöld uppstår.

Försörjningsstöd

10

Risk för felaktiga utbetalningar.

Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning
2022

Till plan
2022

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll av att det inte är fel person
som fattar beslut i ärende där
personen inte har
behörighet/delegation.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll av inventarier och kontroll
av stöldmärkning av inventarier.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Försörjningsenheten hat två FUTutredare anställda som arbetar med
felaktiga utbetalningar. Utöver de två
FUT-utredarna finns även andra
åtgärder och kontrollinsatser på
enheten. Kontroll av all hantering av
försörjningsstöd.

Kommentar

Då det finns två FUT-utredare som
arbetar med felaktiga utbetalningar
förs inte risken med över till
Internkontrollplanen.
Verksamhetskontr
oller

11

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll att verksamheten utförs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Bisyssla

12

Risk för att inte anställda lämnar in
Bisyssla

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll av att anställda lämnar in
sina Bisysslor.

Jobb Borås
Arbetsmarknadsan
ställningar

13

Att rutiner vid anställning inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll att rutinerna vid
arbetsmarknadsanställningar följs.

Försörjningsenhet
en

14

Rutin vid hot och våld vid
försörjningsenheten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll av att rutiner vid hot och
våld vid försörjningsenheten följs.

Försörjningsenhet
en

15

Risk att kvalitetsledningssystemet inte
följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll av SOSFS 2011:9 att
förvaltningen arbetar med
kvalitetsledningssystem. Ny
personal får inte kännedom om
rutiner som är antagna. Personalen
använder inte rutiner som finns mm.

Bemanning

16

Risk för att socionomer inte kan
rekryteras och behållas

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll av rekrytering och avslut
samt att bibehålla tjänster vid
Försörjningsenheten när det gäller
socionomer.
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2022

Sannolikhet
2022

Riskbed
ömning
2022

Till plan
2022

Kommentar

Externa Utförare

17

Risk att externa utförare inte fullgör
politiska beslut

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll av externa utförare som
utför verksamhet åt
Arbetslivsnämnden. Kontrollen
består av utförandet är i enlighet
med Arbetslivsnämndens beslut.

Bostäder för
nyanlända

18

Risk att det inte finns bostäder för
nyanlända

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontrollera att nyanlända får
bostäder när de blir placerade i
Borås Stad av Migrationsverket.

Feriearbeten

19

Feriearbeten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontrollera att alla som söker arbete
som feriearbetare får en arbetsplats
samt kontrollera att nämndens
resurser räcker till för de som sökt
feriearbete.
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Intern kontrollplan 2022
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Arbetslivsnämnden har
upprättat en organisation för sin interna kontroll. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys av nämnden. Intern kontrollplan omfattar följande områden:
•

Personal

•

Ekonomi

•

Egen verksamhet

2 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden bryter
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra
avtal/lagar inom det personalrättsliga området.

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten.

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Risk att anställda inte lämnar in sina bisysslor.

Bisyssla

Kontrollera att anställda
lämnar in sina bisysslor.

Varje år

Riskbedömning
2022
9
Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Risk för att inte
anställda lämnar in
Bisyssla
Riskbedömning
2022
9

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs.

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer.

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Riskbedömning
2022
9
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Kontroll
frekvens
Varje år
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Verksamhet /
Process
Kontanthantering

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel.

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år

Riskbedömning
2022
9

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Jobb Borås
Arbetsmarknads
anställningar

Att rutiner vid
anställning inte
följs.

Säkra kvalitén vid anställningar av
Arbetsmarknadsanställningar.

Arbetsmarknadsanställningar

Stickprov

Varje år

Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi
försörjningsenheten.

Hot och våld

Stickprov

Varje år

Kontrollera externa utförare som utför arbeten
åt nämnden.

Externa utförare

Kontroll av externa utförare
som utför arbete åt
Arbetslivsnämnden.
Kontrollen består av att
utförandet är i enlighet med
vad Arbetslivsnämnden
beslutat om.

Varje år

Riskbedömning
2022
9
Försörjningsenheten

Rutin vid hot och
våld vid
försörjningsenheten.
Riskbedömning
2022
9

Externa
Utförare

Risk att externa
utförare inte fullgör
politiska beslut.
Riskbedömning
2022
9
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Verksamhet /
Process
Bostäder för
nyanlända

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att det inte
finns bostäder för
nyanlända.

Säkra att nyanlända får bostäder när de blir
placerade i Borås av migrationsverket.

Bostäder för nyanlända

Kontrollera att alla
nyanlända får en bostad.

Varje år

Risk att de som söker till feriearbetare inte får
någon arbetsplats och risk att nämndens
resurser inte räcker till för alla som har sökt
feriearbete.

Feriearbeten

Kontrollera att alla som sökt
ett feriearbete får en
arbetsplats samt kontrollera
att nämndens resurser
räcker till.

Varje år

Riskbedömning
2022
9
Feriearbeten

Feriearbeten.
Riskbedömning
2022
9
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Datum

Instans

2021-08-17

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 20212024
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden beslutar godkänna Borås Stads Program mot hedersrelaterat
våld och förtryck 2021-2024 och översänder den till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Arbetslivsnämnden har tagit fram ett Program mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2021-2024. Programmet föreslår att Borås Stad ska arbeta för att öka
kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck hos yrkesverksamma, öka
tillgängligheten för utsatta samt att arbeta rättighetsbaserat i frågan. Förutom
programmet finns Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck
som fattades beslut om på förvaltningsnivå årsskiftet 2020/2021. Programmet
och handboken utgör tillsammans en grund för Borås Stads arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 har skickats ut på
remiss till 13 nämnder samt Beredningsgruppen för medborgarinflytande.
Majoriteten tillstyrker remissen och några nämnden avstår från yttrande. Ingen
invänder mot remissen. Några nämnder har lämnat kommentarer till
programmet som i det flesta fall handlar om hur utbildningarna kommer att
anordnas och vilka som ska utbildas. Detta är något Arbetslivsförvaltningen
kommer att ta i beaktan när utbildningen utformas. Programmet är på en
övergripande nivå och Arbetslivsnämnden tar med synpunkterna i
utformningen av utbildningen. Varje förvaltning kommer bedöma vilken
personal som ska ha kompetens baserat på arbetsuppgifterna.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund

Arbetslivsnämndens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck.
I budgeten från 2018 fick Arbetslivsnämnden i uppdrag att starta en
tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta mot hedersrelaterat våld och
förtryck. I budgeten står det att Borås Stad genom samverkan och samarbete
mellan olika aktörer och på kunskapsbaserad grund, ska arbeta med att
förebygga, upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och
insatser samordnas. Arbetet inkluderar alla åldersgrupper.

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Uppdraget mynnade ut i en Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och
förtryck som antogs på förvaltningsnivå årsskiftet 2020/2021. Handboken
innehåller ett metodstöd för verksamhetsnära arbete i syfte att stötta
yrkesverksamma i att upptäcka utsatthet samt lotsa till adekvat skydd och stöd.
Handboken innehåller också aktiviteter på strategisk nivå som Borås Stads
förvaltningar ska arbeta med under handboken giltighetsperiod. Aktiviteterna
innehåller både kunskapshöjande insatser och attitydförändrande insatser.
Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 utgör tillsammans
med handboken grunden för Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck.
Målet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad genom att
utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd
som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck. För att målet ska
uppnås syftar programmet till att:
-

Stärk kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland alla
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk
nivå med människor.

-

Säkerställa samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna i syfte att
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.

Detta ska göras genom att verksamheterna uppdras att öka kunskapen om
hedersrelaterat våld och förtryck bland yrkesverksamma samt att Borås Stad
alltid ska anta ett rättighetsperspektiv i frågan vid mötet med utsatta och
utövare. Slutligen ska Borås Stad stärka tillgängligheten till information för såväl
utsatta som yrkesverksamma.
Vad som gjorts hittills

Sedan Handboken mot hedersrelaterat våld och förtryck fastslogs har Borås
Stad påbörjat ett aktivt implementeringsarbete av handboken.
Implementeringen ser olika ut i varje förvaltning beroende på hur förvaltningen
är uppbyggd. Implementeringsansvariga personer har utsetts i varje förvaltning
som kontinuerligt har kontakt med Arbetslivsförvaltningen. Därutöver finns
även så kallade kompetensstödjare inom socialtjänsten, grundskolan och
gymnasie- och vuxenutbildningen. Kompetensstödjarna arbetar ute i
verksamheterna och har i uppdrag att hålla frågan om våld levande i
arbetsgruppen. Kompetensstödjarna vägleds kontinuerligt av
Arbetslivsförvaltningen och har också ett uppdrag i att implementera
handboken i respektive verksamhet.
Kartläggning av hedersutsatta

Det finns en pågående politisk diskussion om att Borås Stad bör göra en
kartläggning av omfattningen av utsatthet av hedersrelaterat våld och förtryck
och att man utifrån det ska arbeta fram konkreta åtgärder för att ge utsatta de
stöd och skydd som dem är i behov utav.
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Bedömningen är att det finns tillräckligt med kunskap om målgruppen för att
kunna ge det stöd och skydd som de har rätt till enligt svensk lagstiftning.
Utmaningen för samhället är att personer runt om den utsatta ska förstå att det
handlar om hedersvåld, alltså att kunna identifiera utsatthet och stödja personen
till rätt insatser. Handboken mot hedersrelaterat våld och förtryck innehåller
konkreta verktyg för att upptäcka utsatthet. Även i de utbildningar som
Arbetslivsförvaltningen koordinerar kommer fokus ligga på att identifiera
utsatthet. En annan utmaning är att utsatta personer ska få ett samordnat stöd.
Regeringens initiativ med resurscentrum skulle kunna stärka samordningen
kring utsatta.
Att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck är förenat med
en rad olika metodologiska svårigheter. Forskarna från Örebro Universitet som
gjorde storstadskartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö,
Göteborg och Stockholm 2019, avråder från kartläggningar av målgruppen. Det
går inte att få fram en siffra på hur många som är utsatta. Underrapporteringen
har varit stor vid de studier som genomförts av hedersvåldets utbredning i
Sverige.
Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck innehåller
aktiviteter för att förebygga och minska hedersvåldet i Borås. Aktiviteterna är
framtagna efter rekommendationerna från Örebro Universitets
storstadskartläggning. Aktiviteterna kommer att följas upp kontinuerligt.
Yttranden från remissinstanserna

Nämnden har remitterat förslaget till Program mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2021-2024 till Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden,
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och äldrenämnden samt
Beredningsgruppen för medborgarinflytande.
Alla nämnder som valt att svara på remissen har tillstyrkt programmet förutom
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Miljö- och konsumentnämnden och
Beredningsgruppen för medborgarinflytande, som tillstyrker remissen med
förbehåll samt Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden och Tekniska
nämnden som avstår från yttrande.
Utbildning
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Miljö- och konsumentnämnden
har synpunkter på vilka personalgrupper som ska utbildas och hur utbildningen
ska anordnas.
Förskolenämnden framhåller att personal i förskolorna generellt behöver
prioritera kompetensutveckling inom kärnuppdraget. Detta då utmaningarna
med barns lärande och utveckling är centrala. I förskolorna finns begränsad
möjlighet för personalen att delta i ytterligare utbildningsinsatser initierade
externt. Planeringstiden för exempelvis en barnskötare kan uppgå till två

Sida

Borås Stad

4(6)

timmar i veckan och en allt för omfattande utbildning skulle därför innebära att
tiden i barngrupp drabbas. Förskolenämnden ser dock vikten med
utbildningsinsatsen enligt programmet och tillstyrker remissförslaget under
följande förutsättningar:
-

Att utbildningen är digital och kan genomföras individuellt samt under
hela 2021 så att det passar verksamheten.

-

Att utbildningen inte är alltför tidsomfattande då förskolans personal
behöver prioritera det ordinarie arbetet i barngrupp.

-

Att utbildningen är verksamhetsorienterad och kan inlemmas i det
ordinarie uppdraget.

Arbetlivsnämnden har besvarat synpunkterna ifrån Förskolenämnden genom
att godta kravet och konstaterar att digitala utbildningar ökar möjligheten till att
fler yrkesverksamma får ta del av utbildning. Arbetslivsförvaltningen håller på
att se över möjligheterna till att anordna utbildningar som kan ske i varierande
former och utsträckning, bland annat i inspelad form, där
Förskoleförvaltningens behov kommer att tas i beaktan. Programmet är på en
övergripande nivå och Arbetslivsnämnden tar med synpunkterna i
utformningen av utbildningen.
Grundskolenämnden framhåller att det i programmet bör beaktas vilken
personal i Grundskoleförvaltningen som ska delta i en grundutbildning och i
vilken omfattning den ska genomföras. Grundskoleförvaltningen har en stor
personalgrupp och behöver rikta utbildningsinsatserna till vissa identifierade
personalgrupper som möter hedersutsatta såsom chefer, elevhälsopersonal och
den personal på de skolor som rektor har identifierat ett behov.
Grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till att Arbetslivsförvaltningen
samordnar grundutbildningen som behöver genomförs som en
halvdagsutbildning inom Grundskoleförvaltningen.
Arbetslivsnämnden har besvarat synpunkten med att Arbetslivsförvaltningen
håller på att se över möjligheterna till att anordna utbildningar som kan ske i
varierande former och utsträckning, bland annat i inspelad form, där
Grundskoleförvaltningens behov kommer att tas i beaktan. Programmet är på
en övergripande nivå och Arbetslivsnämnden tar med synpunkterna i
utformningen av utbildningen. Avseende vilken personal som ska delta i
utbildningen är upp till varje förvaltning att besluta om vilken personal som
anses vara i behov av kompetensen.
Miljö- och konsumentnämnden framhåller att det även Miljöförvaltningens
medarbetare inom framförallt Konsument Borås samt förvaltningens
inspektörer bör erbjuds att ta del av grundutbildningen. Miljöförvaltningen är
positiv till att stadens medarbetare som arbetar med människor erbjuds
grundutbildning. Det är dock otydligt i programmet om medarbetarna inom
Miljöförvaltningen avses, och om de inte avses så bör det göras ett tillägg i
programmet för att förtydliga detta.
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Arbetslivsnämnden har besvarat Miljö- och konsumentnämndens invändning
och ska göra en förtydliga i programmet. Förtydliganden ska innebära att
Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden ska med stöd av
Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och förvaltningar och
gemensamt bidra till att bland annat öka kunskapen om hedersrelaterat våld och
förtryck i staden. Utbildning ska erbjudas till de medarbetare som arbetar på
strategisk nivå med människor som kan vara utsatta för hedersvåld samt de som
inom ramen för sitt arbete möter människor som kan vara utsatta ska utbildas i
hedersrelaterat våld och förtryck. Det är sedan upp till varje förvaltning att
själva anmäla den personal som anses vara i behov av kompetensen.
Personer med funktionsvariationer
Sociala omsorgsnämnden framhåller att individer med funktionsvariationer kan
vara dubbelt utsatta vilket ställer än större krav på särskilda kunskaper och
individuellt riktat stöd för gruppen.
Arbetslivsnämnden har besvarat Sociala omsorgsnämndens synpunkt och ska
byta ut begreppet intellektuella funktionsnedsättningar till begreppet
funktionsvariationer i programmet. Arbetslivsnämnden håller med om
synpunkten och har vetskap om att individer med funktionsvariationer är extra
utsatta i en hederskontext.
Kommentar om programmets innehåll från den politiska
beredningsgruppen
Den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande framhåller att
nedanstående punkter ska förtydligas i programmet:
-

Hedersrelaterat våld och förtryck är en brottslig handling som har sitt
ursprung i normer, därför måste insatser dels ske för att beivra brott
och stödja brottsoffer dels för att förändra normer och bryta skadliga
beteenden.

Arbetslivsnämnden invänder mot synpunkten eftersom det är polisens uppdrag
att beivra brott. Det är kommunens uppdrag att utifrån socialtjänstlagen ge
utsatta de stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt ifrån våld och
förtryck, något som också framgår i programmet. Att förändra normer och
bryta skadligt beteende finns redan med i programmet genom det
rättighetsperspektiv som Borås Stad föreslås att anta i frågan.
Arbetslivsnämnden ser inte att någon ändring behöver göras i programmet
utifrån ovanstående synpunkt.
-

I följande mening ska ordet kan bytas ut mot är:

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan
också räknas som företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetslivsnämnden beaktar synpunkten och ska göra en ändring i programmet.
-

Belysa vikten av samverkan mellan Borås Stad och civilsamhället.
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Arbetslivsnämnden beaktar synpunkten och ska göra en ändring i programmet.
Arbetslivsnämnden föreslår sammanfattningsvis Kommunfullmäktige att anta
Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 efter revidering av
redogjorda synpunkter.
Beslutsunderlag
1. Bilaga Förslag till Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.
2. Bilaga Remissammanställning.
Samverkan
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Tina Arekvist Lundell
Förvaltningschef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program mot
hedersrelaterat våld
och förtryck

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dnr: 2021-00004
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden,
och Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2024
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Inledning
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i
propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen
av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som
syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning
normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som
bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.
Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det
sker ofta inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara
underordnat familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en
angelägenhet för hela familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna
anses det kunna påverka familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar
om att bland annat familjens rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga
familjemedlemmarnas kyskhet och oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i
förhållande till dessa ideal.” Individer som försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga
konsekvenser av familjen och/eller släkten.
I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. Även
pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt äktenskapstvång.
Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga släktingar. Således
kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. Begränsningarna kan innefatta
vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller ens rörelsefrihet till att
man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om äktenskapsskillnad.
Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och somatiska
besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor är också företeelser som är utmärkande
för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med funktionsvariationer
är grupper som anses vara särskilt utsatta inom hederskontexten.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i
Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta
får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är
förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:
1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i
Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.
2. Samverkan mellan nämnderna, förvaltningarna och civilsamhället ska säkerställas i
syfte att kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.

Verksamheternas uppdrag
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att
ha kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande
mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har
kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får
stöd i sin situation. Till hjälp för verksamheterna finns en handbok framtagen.
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Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden
och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen gemensamt bidra till att:

• Öka kunskapen
De som arbetar på strategisk nivå med människor som kan vara utsatta för
hedersvåld samt de som inom ramen för sitt arbete möter människor som kan
vara utsatta, ska utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningsinsatserna
koordineras av Arbetslivsförvaltningen och anpassas utifrån målgruppens behov.

• Arbeta rättighetsbaserat
En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
är att aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och
de mänskliga rättigheterna.

• Öka tillgängligheten
Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och
förtryck ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma.

Uppföljning
Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.
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Datum

Instans

2021-08-17

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1

Lennart Gustavsson
Handläggare
033-35 33 98

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 20212024
Inkomna yttranden i sammanfattning
Nämnder
Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och
förtryck 2021-2024.
Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck
2021-2024 med förbehåll. Förskolenämnden framhåller att personal i
förskolorna generellt behöver prioritera kompetensutveckling inom
kärnuppdraget. Detta då utmaningarna med barns lärande och utveckling är
centrala. I förskolorna finns begränsad möjlighet för personalen att delta i
ytterligare utbildningsinsatser initierade externt. Planeringstiden för exempelvis
en barnskötare kan uppgå till två timmar i veckan och en allt för omfattande
utbildning skulle därför innebära att tiden i barngrupp drabbas.
Förskolenämnden ser dock vikten med utbildningsinsatsen enligt programmet
och tillstyrker remissförslaget under följande förutsättningar:
- Att utbildningen är digital och kan genomföras individuellt samt under
hela 2021 så att det passar verksamheten.
- Att utbildningen inte är alltför tidsomfattande då förskolans personal
behöver prioritera det ordinarie arbetet i barngrupp.
- Att utbildningen är verksamhetsorienterad och kan inlemmas i det
ordinarie uppdraget.
Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen
och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet.
Angående Förskolenämndens krav på utbildning godtar Arbetslivsnämnden
kravet och konstaterar att digitala utbildningar ökar möjligheten för att flera
yrkesverksamma ska få möjlighet till utbildning. Arbetslivsförvaltningen håller
på att se över möjligheterna till att anordna utbildningar som kan ske i
varierande former och utsträckning, bland annat i inspelad form, där

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida
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501 80 Borås

Österlånggatan 72
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Förskoleförvaltningens behov kommer att tas i beaktan. Programmet är på en
övergripande nivå och Arbetslivsnämnden tar med synpunkterna i
utformningen av utbildningen.
Grundskolenämnden
Grundskolenämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld och förtryck
2021-2022 under förutsättning att nämndes synpunkter beaktas avseende vilken
personal i Grundskoleförvaltningen som ska delta i en grundutbildning och i
vilken omfattning den ska genomföras. Synpunkterna redovisas under punkt 1
samt under rubrik ”Öka kunskapen”.
Synpunkter under punkt 1:
1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med
människor. Grundskolenämnden instämmer att kunskapen om hedersrelaterat
våld och förtyck behöver stärkas bland yrkesverksamma i Borås Stad som
arbetar på operativ och strategisk nivå. Grundskoleförvaltningen har en stor
personalgrupp och behöver rikta utbildningsinsatserna till vissa identifierade
personalgrupper som möter hedersutsatta såsom chefer, elevhälsopersonal och
den personal på de skolor som rektor har identifierat ett behov..
Arbetslivsnämndens kommentar är att programmet är på en övergripande nivå
och att Arbetslivsförvaltningen tar med synpunkterna i utformningen av
utbildningen. Det är sedan upp till varje enskild förvaltning att besluta om
vilken personal som anses vara i behov av kompetensen.
Synpunkt under rubrik ”öka kunskapen”:
Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå
med människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck
som samordnas av Arbetslivsförvaltningen. Grundskoleförvaltningen har en
stor personalgrupp och behöver rikta utbildningsinsatserna till vissa
identifierade personalgrupper som möter hedersutsatta såsom chefer,
elevhälsopersonal och den personal på de skolor som rektor har identifierat ett
behov. Grundskoleförvaltningen ställer sig positiva till att
Arbetslivsförvaltningen samordnar grundutbildningen som behöver genomförs
som en halvdagsutbildning inom Grundskoleförvaltningen.
Arbetslivsnämndens kommentar till synpunkten är att Arbetslivsförvaltningen
håller på att se över möjligheterna till att anordna utbildningar som kan ske i
varierande former och utsträckning, bland annat i inspelad form, där
Grundskoleförvaltningens behov kommer att tas i beaktan. Programmet är på
en övergripande nivå och Arbetslivsnämnden tar med synpunkterna i
utformningen av utbildningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss Program mot
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hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit del av och arbetar med
den omfattande handboken mot hedersrelaterat våld och önskar att kopplingen
till handboken framkommer tydligare i programmet. I programmet
framkommer inte att det har utsetts kompetensstödjare och
ambassadörer i berörda förvaltningar. I handboken finns arbetsuppgifter
kopplade till dessa roller som inte framgår av programmet.
Arbetslivsnämndens kommentar till tillägget är att Program mot hedersrelaterat
våld och förtryck enbart syftar till att klargöra den övergripande politiska
inriktningen i frågan. Programmet har nämnt handboken i skrivelsen för att
klargöra kopplingen.
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka programmet mot
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.
Individ- och familjeomsorgsnämnden vill poängtera för att individen ska få stöd
i sin situation så kräver det ofta en samverkan mellan flera aktörer. När det
gäller området öka kunskapen så anges att alla som arbetar i angivna
förvaltningar på, operativ och strategisk nivå med människor ska gå en
grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas av
Arbetslivsförvaltningen. Inom dessa angivna förvaltningar finns redan idag hos
vissa medarbetare en hög kompetens kring hedersrelaterat våld och förtyck
varför det istället bör anges att alla som saknar grundläggande kompetens ska gå
den grundutbildning som samordnas av Arbetslivsförvaltningen.
Arbetlivsnämndens kommentar är att Arbetslivsförvaltningen, förutom
grundutbildning, även erbjuder fortbildning inom området. Det finns även
andra fördjupningsutbildningar som erbjuds av andra parter. Fortbildning är
något som är relevant för alla, oavsett om yrkesverksamma besitter en hög
kompetens. I synnerhet är fortbildning av stor vikt med hänsyn till den nya
lagstiftning och kunskap som löpande tillkommer inom området. Att hålla sig
uppdaterad genom fortbildningar är något som är en förutsättning för att Borås
Stad ska kunna arbeta rättighetsbaserat i frågan samt för att säkerställa ett
kvalitetssäkrat arbete, vilket går i linje med vad som står i programmet.
Arbetslivsnämnden kommer utifrån denna synpunkt att göra en förtydliganden
i programmet om att utbildningar som kommer att erbjudas inte enbart
innefattar grundutbildning.
Slutligen vill Individ- och familjeomsorgsnämnden påtala att programmet mot
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 bör följa den grafiska profil som
finns för styrdokument i staden.
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Arbetlivsnämnden beaktar kommentaren och ska se över programmets grafiska
profil.
Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker Program för hedersrelaterat våld och förtryck 20212024.
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remiss Program mot hedersrelaterat våld
och förtryck 2021-2024.
Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Program mot hedersrelaterat våld
och förtryck 2021-2024 med förtydligande att Miljöförvaltningens medarbetare
inom framförallt Konsument Borås samt förvaltningens inspektörer erbjuds att
ta del av grundutbildningen.
Arbetslivsnämnden beaktar Miljö- och konsumentnämndens invändning och
ska göra en förtydliga i programmet. Förtydliganden ska innebära att
Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden ska med stöd av
Arbetslivsförvaltningen gemensamt bidra till att bland annat öka kunskapen om
hedersrelaterat våld och förtryck i staden. Utbildning ska erbjudas till de
medarbetare som arbetar på strategisk nivå med människor som kan vara
utsatta för hedersvåld samt de som inom ramen för sitt arbete möter människor
som kan vara utsatta ska utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck. Det är
sedan upp till varje förvaltning att själva anmäla den personal som anses vara i
behov av kompetensen.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen avstår från att yttra sig över Borås Stads
program mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Servicenämnden
Servicenämnden avstår från yttrande. Servicenämndens olika uppdrag vänder
sig inte direkt ut mot medborgare.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Arbetslivsnämndens Program mot
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.
Sociala omsorgsnämnden ser i stort positivt på Borås Stads program mot
hedersrelaterat våld och förtryck, men vill i sammanhanget framhålla att
individer med funktionsvariationer kan vara dubbelt utsatta vilket ställer än
större krav på särskilda kunskaper och individuellt riktat stöd för gruppen.
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Arbetslivsnämnden beaktar sociala omsorgsnämndens synpunkt och ska byta ut
begreppet intellektuella funktionsnedsättningar till begreppet
funktionsvariationer i programmet. Arbetslivsnämnden håller med om
synpunkten och har vetskap om att individer med funktionsvariationer är extra
utsatta i en hederskontext. Mer information om detta ges på de utbildningar
som erbjuds samt i Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden avstår från att yttra sig över Program mot
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024.
Vård- och äldrenämnden
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Program mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Vård- och äldrenämnden ser positivt på Borås Stads program mot
hedersrelaterat våld och förtryck, men anser att det är svårt att prioritera att
säkra kompetens hos omvårdnadspersonal och legitimerad personal. Vård- och
äldrenämnden tillstyrker remissen.
Arbetslivsnämndens ser inte att några ändringar i programmet behövs utifrån
detta eftersom det är upp till varje enskild förvaltning att besluta om vilken
personal som anses vara i behov av kompetensen.
Beredningsgruppen för medborgarinflytande
Den politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande tillstyrker Program
mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 med tillägg att nedanstående
punkter ska förtydligas i programmet:
-

Hedersrelaterat våld och förtryck är en brottslig handling som har sitt
ursprung i normer, därför måste insatser dels ske för att beivra brott
och stödja brottsoffer dels för att förändra normer och bryta skadliga
beteenden.

Arbetslivsnämnden invänder mot synpunkten eftersom det är polisens uppdrag
att beivra brott. Det är kommunens uppdrag att utifrån socialtjänstlagen ge
utsatta de stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt ifrån våld och
förtryck, något som också framgår i programmet. Att förändra normer och
bryta skadligt beteende finns redan med i programmet genom det
rättighetsperspektiv som Borås Stad föreslås att anta i frågan.
Arbetslivsnämnden ser inte att någon ändring behöver göras i programmet
utifrån ovanstående synpunkt.
-

I följande mening ska ordet kan bytas ut mot är:

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan
också räknas som företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetslivsnämnden beaktar synpunkten och ska göra en ändring i programmet.
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-

Belysa vikten av samverkan mellan Borås Stad och civilsamhället.

Arbetslivsnämnden beaktar synpunkten och ska göra en ändring i programmet.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2021-08-17

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2021-00075

Margareta Udén Hoff
Handläggare
033-35 84 69
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Arbetslivsnämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17 § 218
Uppföljning intern kontrollplan 2020.
2. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17 § 219
Förslag på förändring i internhyressystemet.
Dnr 2021-00064
3. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2021-06-15
Lokalresursplan 2022-2024.
Dnr 2021-00068
4. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 240
Projekt Frisk organisation.
5. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 241
Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra
Götaland 2018–2022.
6. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21 § 270
Skrivelse om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst.
7. Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23 § 114
Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.
8. Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23 § 118
Miljörapport för Borås Stad.

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl
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9. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 253
Sommargåva till anställda 2021.
10. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21 § 279
Ung i Borås.
11. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21 § 288
Budgetramar 2022.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23 § 120
Stadsdelsvärdar i centrum.
Dnr 2021-00070
12. Arbetslivsförvaltningen 2021-06-01 FSG-Protokoll.

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Tina Arekvist Lundell
Förvaltningschef

