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1 Inledning 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift har varit under 2020 att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättnings politiska insatser. Nämnden har ansvarat för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som lett till att individen kan försörja sig själv har prioriterats. Nämnden har samverkat med externa 
utförare inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser har varit organiserade under Jobb 
Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Fokus har legat på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva 
åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så att de blir så 
effektiva som möjligt. 

Arbetslivsnämnden har finansierat ett stort antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, 
långtidsarbetslösa och nyanlända. 

Nämnden har också administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Under 2020 var det 
1 219 ungdomar som arbetade som feriearbetare. 

Nämnden har ansvarat för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå 
egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet har ökat med 3 360 tkr för år 2020 jämfört med år 2019. 
Nettosumman blev 55 894 tkr. 

Nämnden har också ansvarat för Relationsvåldsenhet som erbjudit stöd till personer som är över 18 år 
och över och är bosatta i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta eller att 
det har funnits en risk för hot och våld i nära relationer samt hedersrelaterat hot och våld. 
Verksamheten har även arbetat med att motverka sexuella tjänster mot betalning och människohandel. 

Arbetslivsnämnden har haft ansvaret för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning. 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för både ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete där 
verksamheterna invandrarservice, mångfaldsinformation och flyktingguider ingått. 

Inom de nationella minoriteterna har Arbetslivsnämnden bedrivit verksamheterna, finskt 
förvaltningsområde samt romsk inkludering. 

Nämnden har även ansvarat 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 Arbetslivsnämnden uppgifter har också varit ansvaret för personligt ombud samt representera 
Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst. 

Arbetslivsnämnden har informerat Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder om förhållandet i 
arbetslivsförvaltningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden haft ett generellt bevakningsansvar att följa 
utvecklingen inom arbetslivsförvaltningen samt avge yttranden i ärenden som berör 
arbetslivsförvaltningen. 
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Arbetslivsnämnden har haft 10 sammanträden under år 2020. Nämnden består av nio ledamöter och 
nio ersättare. Ordförande har varit Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande Birgitta Bergman 
(M) och andre vice ordförande Mattias Danielsson (C). 

Ledamöter:                                                                      Ersättare: 

Lars Åke Johansson (S)                                               Kristina Nyberg Smahel (S) 

Marie Samuelsson (S)                                         Liridona Rexhepi (S) 

Abdullahi Warsame (S)                                         Anna Grimmestrand (C) 

Mattias Danielsson (C)                                         Patric Cerny (L) 

Anne-Marie Ekström (L)                                       Ewa Bramstång (MP) 

Birgitta Bergman (M)                                            Jessica Sjösten (M) 

Jonas Garmarp (M)                                                Lina Nilsson (M) 

Falco Güldenpfennig (KD)                                      Georg Guldstrand (M) 

Jan Nilsson (SD)                                                     Crister Spets (SD) 
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2 Viktiga händelser under året 

Under år 2020 har Arbetslivsnämnden haft 8 nya skrivna IOP (Idéburet offentligt partnerskap). 

 Borås Basket Funkis till Jobb 

 IF Elfsborg Jobb Tillsamman 

 Norrby IF Norrby för Norrby 

 Kvinnojouren 

 Studieförbundet Vuxenskolan Spira 

 Föreningen Guldkanten.  

Integrationsdagen 2020-11-03. Temat var "Tillit i ett föränderligt samhälle" - att skapa tillitsfulla 
relationer mellan förvaltningar och invånare. 

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel barn och unga som inte lever 
i hushåll med försörjningsstöd, %. 

98 99 99 99 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 

Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med 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 blir lag år 2020.  

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Ej genomfört Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 
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3.2 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Växla bidrag mot lön 78 78 minst 75 75 

Växla bidrag mot lön 

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. Målet är att under år 2020 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form 
av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. 
 
Under år 2020 var det 117 unika personer som hade växla bidrag mot lön. Personalkostnaden varit 
15 997 752 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 9 711 414 kr. Nettosumma har varit 6 286 338 kr. 
Minskningen av försörjningsstödet har varit 5 909 457 kr. 
 
Månadsvis har antalet personer med växla bidrag varit enligt nedanstående:  

 Januari 69   

 Februari 60 

 Mars 69 

 April 75 

 Maj 73 

 Juni 76 

 Juli 76 

 Augusti 78 

 September 69 

 Oktober 69 

 November 73 

 December 75 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3 3,5 3,1 7,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 5,4 3 4,5 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 53,5 43 40,3 

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

414 399 410 407 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2020 är 3,1 %, utfallet för år 20202 blev 7,9 %. Arbetslivsnämnden arbetar med 
närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, 
möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2020 är 3,0 årsarbetare, utfallet för år 2020 blev 4,5 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har 
timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Borås Etableringscenter. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 40,3 % för år 2020, målvärdet var på 
43 %. Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 

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

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är 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, arbetsmarknadsanställningar, 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. 
Målvärdet för år 2020, 410 hushåll utfallet blev 407 hushåll.  
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Sålda platser 2 385 2 511 100 0 -100 

Statsbidrag 172 993 158 371 147 013 138 662 -8 351 

Avgifter och övriga 
intäkter 

21 377 19 038 17 367 18 764 1 397 

Summa intäkter 196 755 179 920 164 480 157 426 -7 054 

Personal -306 419 -295 088 -286 196 -272 779 13 417 

Lokaler -15 232 -15 058 -15 722 -16 630 -908 

Försörjningsstöd -61 582 -57 698 -57 075 -61 062 -3 987 

Material och tjänster -37 683 -40 065 -40 662 -43 863 -3 201 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -420 916 -407 909 -399 655 -394 334 5 321 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -2 375 0 2 375 

Nettokostnad -224 161 -227 989 -237 550 -236 908 642 

Kommunbidrag 231 850 233 200 237 550 237 550 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

7 689 5 211 0 642 642 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

7 689 5 211 0 642 642 

Ackumulerat resultat 0 3 000 3 000 3 000 0 

Resultatanalys 

Utvecklingen de tre senaste åren. 

 År 2020 plus 642 tkr  

 År 2019 plus 5 211 tkr 

 År 2018, plus 7 689 kr 

Arbetslivsnämnden har haft de tre senaste åren haft en stabil ekonomi. 

De verksamheter som alltid är osäkra är nettoutbetalningar av försörjningsstöd samt antalet 
feriearbeten. 
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Resultatanalys 2020. 

Arbetslivsnämndens överskott för år 2020 blev 642 tkr. 

Central administration gjorde ett överskott med 1 847, främst beroende på att alla tjänster ej varit 
tillsatta under året. 

Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott med 506 tkr. 

IFO exklusive försörjningsstöd överskott blev 6 273 tkr. Försörjningsenheten plus 5 830 tkr beror 
främst på att alla tjänster inte varit tillsatta under året. Relationsvåldsenheten minus 811 främst 
beroende på fler insatser än budget. Återbruk plus 1 082 tkr främsta anledning att alla tjänster inte varit 
tillsatta under året och att all ny verksamhet inte har hunnit komma igång. Jobb Borås unga plus 
294 tkr, övrig verksamhet plus 122 tkr. 

Försörjningsstöd. Försörjningsstödets budget var för år 2020, 53 000 tkr nettoutbetalningarna blev 
55 894 tkr, ett underskott med 2 894 tkr. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020 (december) 705, jämfört med 2019 (december) 708 
jämfört med 2018 (december) 679. 

Resultatet för verksamheten Integration blev minus 79 tkr. 

Verksamheterna under integration har varit: 

 Integration 

 Nationella minoriteter 

 Borås Stads flyktingmottagning  

Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmarknadsanställningar ingår. Verksamheten 
gjorde ett underskott med 10 010 tkr varav arbetsmarknadsanställningar minus 9 808 tkr övrig 
verksamhet minus 202 tkr. Då försörjningsstödet gick med plus och verksamhet under IFO 
ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett stort plus fanns det ekonomiska möjligheter 
att anställa fler arbetsmarknadsanställningar än budget. 

Feriearbeten gjorde ett överskott med 1 086 tkr främst beroende på ett statsbidrag med 2 013 tkr. 

Övrigt som består av personligt ombud. Personligt ombud gjorde ett överskott med 1 436 främst 
beroende på att statsbidraget ökade till 2 939 tkr från tidigare år då statsbidraget var på 2 116 tkr. 

Medlemsavgiften till Samordningsförbundet kostade 2 498 tkr budget var på 2 600 tkr därav ett litet 
överskott med 102 tkr. 

Buffert på 2 375 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten.  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 572 569 0 195 195 

Kostnader -12 843 -13 599 -14 878 -13 226 1 652 

Resultat -12 271 -13 030 -14 878 -13 031 1 847 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 200 -1 479 -1 585 -1 079 506 

Resultat -1 200 -1 479 -1 585 -1 079 506 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

     

Intäkter 19 893 19 217 21 301 21 187 -114 

Kostnader -92 649 -94 174 -110 727 -104 340 6 387 

Resultat -72 756 -74 957 -89 426 -83 153 6 273 

Försörjningsstöd      

Intäkter 5 914 5 183 4 200 5 182 982 

Kostnader -61 719 -57 717 -57 200 -61 076 -3 876 

Resultat -55 805 -52 534 -53 000 -55 894 -2 894 

Integration      

Intäkter 16 804 16 203 15 504 13 264 -2 240 

Kostnader -22 080 -20 134 -19 557 -17 396 2 161 

Resultat -5 276 -3 931 -4 053 -4 132 -79 

Arbetsmarknadsinsatse
r 

     

Intäkter 150 078 136 352 121 249 112 634 -8 615 

Kostnader -210 244 -201 256 -175 208 -176 603 -1 395 

Resultat -60 166 -64 904 -53 959 -63 969 -10 010 

Feriearbeten      

Intäkter 1 378 280 110 2 025 1 915 

Kostnader -13 689 -12 855 -13 410 -14 239 -829 

Resultat -12 311 -12 575 -13 300 -12 214 1 086 

Övrigt      

Intäkter 2 116 2 116 2 116 2 939 823 

Kostnader -6 492 -6 695 -7 090 -6 375 715 

Resultat -4 376 -4 579 -4 974 -3 436 1 538 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -2 375 0 2 375 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Resultat 0 0 -2 375 0 2 375 

Totalt      

Intäkter 196 755 179 920 164 480 157 426 -7 054 

Kostnader -420 916 -407 909 -402 030 -394 334 7 696 

Resultat -224 161 -227 989 -237 550 -236 908 642 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Administration som har bestått av: 

 Förvaltningsledning 

 Ekonomifunktion 

 HR-funktion 

 Kommunikatör 

 Kvalitet och utvecklingsenhet. 

Administrationen som tillsammans med verksamheten har arbetat med ständiga förbättringar. 

Administrationen gjorde under 2020 ett överskott med 1 847 tkr, främst beroende på att alla tjänster ej 
har varit tillsatta under året. 

Ekonomifunktionen, Chef för ekonomifunktion, ekonom samt en ekonomiadministratör, har förutom 
arbetat för Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,25 
tjänster. 

HR-funktion, Chef för HR-funktion samt två HR-specialister har förutom arbetat för 
Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,50 tjänster.  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet som består av nämndens kostnader samt 50 % nämndsekreterare. Verksamheten 
gjorde ett överskott med 506 tkr. Främsta anledningen kortare mötestider vid digitala möten jämfört 
med fysiska. 

4.3.3 IFO ekonomiskt bistånd exkl. 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 försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjlig och så få 
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 
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Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det ska 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 underlättar för personal på 
försörjningsenheten. 

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, då en del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellan åt hög. 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 skriftlig 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 och säkerställer beslut vi handläggarbyten. 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd har sett ut ut enligt nedan: 

 Tydliga uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

Möten med klienter 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  

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 normalfallet är 1 gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
skriftlig och rättssäkert och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin 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 och säkerställer 
beslut vid handläggarbyten. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta 
andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att få ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att arbeta med rutiner som innebär tydliga och 
standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar. Det innebär att 
ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningar i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för 
både klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller 
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försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvara för hela processen och får en helhetskunskap och 
relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och 
förhindra felutbetalningar. 

Övriga viktiga delar som försörjningsenheten arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

Utvecklingsprojekt inom försörjningsstödet har varit under år 2020: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

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 framförallt en förebyggande effekt. 

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. Målet har varit att under år 2020 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. Under 2020 har det varit 75 (december) 
personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 997 752 kr, 
arbetsmarknadsstödet har varit 9 711 414 kr. Nettosumma 6 286 338 kr. Minskningen av 
försörjningsstödet har varit 5 909 457 kr. 

Relationsvåldsenheten 

Nämnden har också ansvarat för Relationsvåldsenhet som erbjudit stöd till personer som är över 18 år 
och bosatta i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för hot och våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har även arbetat med att motverka 
sexuella tjänster mot betalning och människohandel.    

Under år 2020 har relationsvåldsenheten tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld. Relationsvåldsenheten 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 arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till 
socialtjänst, skola, förskola fritidsverksamhet samt CKS. 

Mika mottagningen är relationsvåldsenhetens nyhet under 2020. Verksamheten byggdes upp under 
hösten 2020. Verksamheten vänder sig till personer som har erfarenhet av sex mot betalning, skadar sig 
genom sex samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheter 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. 
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Relationsvåldsenheten har under 2020 haft 209 kontakter med sökande, annan person, extern 
myndighet, eller polis. Verksamheten har öppnat 106 ärenden, startat 109 utredningar samt gjort 53 
insatser. Se nedan insatser: 

 25 insatser Skyddad boende 

 20 insatser intern öppenvård 

 4 insatser extern öppenvård 

 3 insatser jourboende 

 1 insats familjehem 

Alternativ arbetsmarknad 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatri. I första hand skall funktionsnedsatta arbeta inom den ordinarie kommunala 
verksamheten, det finns dock ett behov av en alternativ arbetsmarknad för de personer som har särskilt 
behov av stöd innan personen kan gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att deltagarna ska kunna ta sig in på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet i den alternativa arbetsmarknaden 
Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå 
vidare mot ordinarie arbetsmarknaden, ca 190 personer har haft olika former av 
arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser på Återbruk under 2020. 

Under 2020 har följande verksamheter funnits på Återbruk: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice, hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, 
sköter och renoverar den egna fastigheten 

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter, exempelvis post och matkörningar 

 Snickeri/Tapetseri 

 Restaurang 

 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningsstationer 

 Data och elektronikgrupp, lagar och återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 

 Återvinning returen, i samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 
återvinningsstationer och källsorteringshjälp 

 Mobile info center. Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid 
återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora 
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. 

 Lokalvårdsorganisation som städar Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 

 Lågtröskel verksamhet. Verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna 
befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid 
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Verksamheten är inriktat mot 
textilverksamhet. 

 VSB 
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Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund 
har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper att finna 
och få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Krami - vägen till arbete. Verksamheten avslutades 2020-08-31. 

Chansen  

Chansen är en arbetsförberedande Vinsats som vänder sig till Boråsare som fyllt 18 år eller äldre med 
notering i belastningsregistret som vill ge sig själv en chans att byta väg i livet. Målet är att 30 deltagare 
ska genomgå en vägledningskurs där målet är att 50 % ska kvalificera sig och genomföra ett års arbeta 
som OSA-anställning. Verksamheten har erbjudit motiverande samtal, sociala aktiviteter, arbets och 
rehabiliterande insatser, hälsoundersökning och stöd i kontakter i kontakter med drogrehabiliterande 
insatser. 

Under 2020 har Chansen haft 24 inskrivna. 10 har kommit från Arbetslivsförvaltningen, 6 från 
Arbetsförmedlingen, 6 från Frivården och 2 egen ansökan. 

Verksamheterna under IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett överskott med 
6 273 tkr. 

 Försörjningsenheten gjorde ett överskott med 5 830 främst på att tjänster inte varit tillsatta 
under året  

 Relationsvåldsenheten ett minusresultat med 811 tkr främst beroende på fler insatser än budget.  

 Återbruk gjorde ett överskott med 1 082 tkr för år 2020, främst beroende på att alla nya 
verksamheter inte varit igång hela året samt att alla tjänster inte varit tillsatta under året  

 Jobb Borås unga plus 294 tkr 

 Övriga verksamheter minus 122 tkr. 

4.3.4 Försörjningsstöd 

När Arbetslivsnämnden startade år 2011 och då började arbeta med försörjningsstödet. Syftet var och 
är att den enskilde ska nå egenförsörjning och arbetar därför med utredande, aktiverande och 
arbetsförberedande åtgärder. Försörjningsstödet nettokostnader och antal hushåll med försörjningsstöd 
har minskat kraftigt. En stor grupp av personer har under åren övergått till Borås Stads 
arbetsmarknadsinsatser, insatserna är organiserade under Jobb Borås. Verksamheten fokus är att 
åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera 
resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt med inriktning på insatser som leder till 
egen försörjning. För 2020 blev underskottet för försörjningsstödet, 2 894 tkr. 

Försörjningsstödets nettokostnaders utveckling sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 Bokslut 2020, 55 894 tkr 

 Bokslut 2019, 52 534 tkr 

 Bokslut 2018, 55 805 tkr  

 Bokslut 2017, 58 273 tkr 

 Bokslut 2016, 65 250 tkr 

 Bokslut 2015, 73 393 tkr 

 Bokslut 2014, 82 240 tkr 

 Bokslut 2013, 92 354 tkr 

 Bokslut 2012, 96 684 tkr 

 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

En minskning med 45 551 tkr mellan åren 2020 och 2011. 
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Utveckling av nettokostnader för arbetsmarknadsanställningar sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 År 2020, 47 808 tkr (538 personer december 2020)  

 År 2019, 48 484 tkr (472 personer december 2019) 

 År 2018, 45 876 tkr (631 personer, december 2018)  

 År 2017, 43 073 tkr (566 personer, december 2017)  

 År 2016, 40 931 tkr (469 personer, december 2016) 

 År 2015, 35 182 tkr (353 personer, december 2015) 

 År 2014, 34 963 tkr (407 personer, december 2014) 

 År 2013, 28 275 tkr (444 personer, december 2013) 

 År 2012, 28 287 tkr (265 personer, december 2012) 

 År 2011, 35 776 tkr (226 personer, december 2011)  

En ökning med 12 032 kr samt 312 personer mellan åren 2020 och 2011. 

Antal hushåll med försörjningsstöd sedan Arbetslivsnämnden startade (december månad). 

 År 2020, 705 hushåll 

 År 2019, 708 hushåll 

 År 2018, 679 hushåll 

 År 2017, 798 hushåll 

 År 2016, 912 hushåll 

 År 2015, 1 062 hushåll 

 År 2014, 1 091 hushåll. 

 År 2013, 1 158 hushåll 

 År 2012, 1 236 hushåll 

 År 2011, 1 304 hushåll. 

En minskning med 599 hushåll mellan åren 2020 och 2011. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalender året (december månad). 

 År 2020, 407 hushåll 

 År 2019, 399 hushåll 

 År 2018, 414 hushåll 

 År 2017, 486 hushåll 

 År 2016, 532 hushåll 

 År 2015, 637 hushåll. 

En minskning med 230 hushåll mellan åren 2020 och 2015. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % (december månad). 

 År 2020, 99 % 

 År 2019, 99 % 

 År 2018, 98 % 

 År 2017, 98 % 

 År 2016, 98 %. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % (december månad). 

Har legat stabilt mellan 99 % och 98 % mellan åren 2020 och 2016. 
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4.3.5 Integration 

Arbetslivsnämnden har haft det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och har varit drivande i 
frågor som gäller integration inom Borås Stad. 

Integrationsarbetet bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålet 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. En bra integrations och mångfaldsarbete motverkar rasism och 
främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen har varit att att öka möjligheten för 
flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan 
utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är 
uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar. Borås Stad påverkas i högsta grad av 
statliga beslut, därför har det behövts en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Integration 

Verksamhet som har bedrivits under 2020 gällande integration. 

 Samhällsvägledning har bedrivits på mötesplatser och stadsbibliotek 

 Flyktingguide/Fadderverksamheten, projekt Fria och språkvänner som bidrar till att människor 
möts. Arbete har genomförts med att matcha ungdomsfaddrar för ensamkommande ungdomar. 
Verksamheterna har finansierats av Länsstyrelsen.  

 Information- och kunskapsspridning bland annat genom skolföreläsningar.  

 Integrationsråd där dialog och samverkan skett med etniska föreningar för de som de senaste 
åren etablerat sig i Borås.  

 Integrationsdagen 2020-11-03. Temat var "Tillit i ett föränderligt samhälle" - att skapa tillitsfulla 
relationer mellan förvaltningar och invånare.  

 Kartläggning av service och stöd för att identifiera hur behovet ser ut och på vilket sätt det sker 
inom Kommunen och civilsamhället 

 Integrationsnätverk kommunala förvaltningar och bolag 

 Samverkan med civilsamhället och medverkan vid möten med olika områdesnätverk.  

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har haft ansvaret för samordningen med Borås Stads arbete att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Minoritetslagstiftningen omfattas också 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. 

 Fortsatt arbete med implementering av programmet för nationella minoriteter 

 Informationsspridning om nationella minoriteter och minoritetslagstiftning 

 Samråd med de olika minoriteterna  

 Arbete med verksamheten Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Arbete med verksamheten Romsk inkludering som finansieras av nämnden och länsstyrelsen 
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 Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för Borås Stads flyktingmottagning. 

Verksamhetens uppdrag har varit administration. samhällsinformation, samt tolkservice för nyanlända 
flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade med uppehållstillstånd. 

Antal kurser i Samhällsorientering som genomförts under år 2020 har varit 23. Kommunerna 
Ulricehamn, Vårgårda, Bollebygd samt Mark har köpt kurser från Borås Stad. Kurserna som pågick 
under 2020 var framförallt på Arabiska och Somaliska. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 
Utbildningsnämnden samt Arbetsförmedlingen har samverkat om vägar till utbildning och arbete för 
denna grupp. 

Under flyktingmottagning finns också samhällsorientering för de nyanlända som inte omfattas av 
etableringslagen där Arbetslivsnämnden har fått ett nämndbidrag. 

Antalet mottagna flyktingar för år 2020 var 196 personer, jämfört med år 2019, 326 personer samt 
jämfört med år 2018, 573 personer. 

Utav de 196 mottagna nyanlända flyktingar kommer, 33 % från Afghanistan, 22 % från Syrien, 9  % 
från Somalia, 6 % från Turkiet, 5 % från Eritrea, 5 % från Iran, 5 % från Etiopien, 3 % från Palestina, 
2 % från Jemen, 2 % från Irak, 1 % Sudan, 1 % från Uganda, 1 % från Albanien, 1 % från Libanon, 
1 % Libyen, 1 % från Kongo samt 2 % statslösa. 

47 % har varit kvinnor och 53 % har varit män. 

Åldersmässigt för år 2020 har fördelningen varit: 42 % i åldern 20-39 år, 21 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 
9 % 16-19 år, 5 % 2-5 år, 4 % 60 år och uppåt, 3 % 6 år samt 2 % 0-1 år. 

Utbildningsnivån för vuxna över 19 år 117 st har varit under 2020 enligt följande, 23 % har gått i skola 
10-12 år, 20 % har gått i skola över 12 år, 15 % har gått i skola 7-9 år, 10 % 4-6 år, 6 % 1-3 år samt 
26 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Utav de 196 personer var fördelningen efter kategori enligt nedan: 

 Anknytningar, 60 personer 

 Eget boende 56 personer 

 Anvisade 41 personer varav 14 kvotflyktingar 

 Sekundärer 39 personer (personer som har kommit till Borås från en annan kommun) 

Under år 2020 har Arbetslivsnämnden överfört 1 390 350 kr till Förskoleförvaltningen, för mottagna 
nyanlända flyktingar i åldern 1-5 år. Ett snitt under 2020 på 32 nyanlända flyktingar som högst 39 i 
januari och som lägst 36 i november. 

Under år 2020 har Arbetslivsnämnden överfört 5 650 525 kr till Grundskoleförvaltningen, för mottagna 
nyanlända flyktingar i åldern 6-15 år. Ett snitt under 2020 på 132 nyanlända flyktingar som högst 170 i 
januari och som lägst 100 i december. 

Under år 2020 har Arbetslivsnämnden överfört 1 725 460 kr till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, för mottagna nyanlända flyktingar i gymnasiet. Ett snitt under 2020 på 
40 nyanlända flyktingar som högst 57 i januari och som lägst 26 i oktober. 

Under år 2020 har Arbetslivsnämnden överfört 14 362 581 kr till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen för nyanlända flyktingar som ingår i SFI (Svenska för invandrare). Ett 
snitt under 2020 på 341 nyanlända flyktingar som högst 431 i januari och som lägst 271 i december. 

Resultatet för verksamheten Integration blev ett liten minus med 79 tkr. 
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4.3.6 Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som 
av försörjningsskäl är i 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. 

Nämnden finansierar ett stort antal anställningar, såsom trygghetsanställningar, anställningar med 
lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, utvecklingsanställningar OSA (offentligt skyddad 
anställning) samt extra tjänster. 

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 samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 

Deltagna 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 har under 2020 erbjudit 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. 464 deltagare har det funnits inom Jobb Borås under 2020 
(december). 

Jobb Borås arbetssätt: 

Arbetsförberedande (finansieras av Samordningsförbundet) 

 Aktiv kraft: Är en arbetsförberedande aktivitet med individuellt valbara aktiviteter i 
rehabiliterande syfte. Under år 2020 har det varit 203 inkomna beställningar till programmet. 

 Puls: Har gett ett individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 
20-55 år som bedöms ha framtida arbetsförmåga. Under år 2020 har det varit 46 inkomna 
beställningar till programmet. 

 Studiesteget: Är en gruppverksamhet för deltagare mellan 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. Under år 2020 har det varit 25 beställningar till programmet.  

Arbetslivsinriktad träning 

För att en deltagare 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 genomförandeplan för hur deltagaren når målet arbete eller 
studier. Stora och viktiga insatser i den arbetslivsinriktade träningen är coachande, motivationshöjande 
samtal samt praktik. 
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Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2020 (december), 538 personer jämfört med 
2019 (december), 472 personer, samt 2018 (december), 631 personer. 

Varav växla bidrag mot lön. år 2020 (december), 75 personer jämfört år 2019 (december) 78 personer, 
samt 78, personer 2018 december. 

 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 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 egen försörjning. 41 personer har 
haft en anställning under denna verksamhet under år 2020 (december).    

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet, något som är svårt att möta upp om 
det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar 
att stödja denna grupp. Under år 2020 (december) har 15 personer från denna grupp haft en 
anställning. 

 Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2020 har 75 personer i arbetat 
(december) inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 997 752 kr, 
statsbidraget har varit 9 711 414 kr. Nettosumma 6 286 338 kr. Minskning av utbetalning av 
försörjningsstöd har varit 5 909 457 kr. 

 Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2019, har det varit 24 
ungdomar som fått lön under 2020 (december). 

 Lokalt kunskapslyft, under 2020 har det varit 1 person i det lokala kunskapslyftet (december). 

Under december 2020 har antalet varit 538 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 156 Trygghetsanställningar 

 138 Extratjänster 

 76 OSA anställningar 

 71 Utvecklingsanställningar 

 61 Nystartsjobb 

 26 Introduktionsjobb 

 10 Lönebidrag 

Utgångsgruppen 

Inom utgångsgruppen utförs en rad olika aktiviteter. Samtliga har som syfte att på olika sätt ge våra 
deltagare inom Jobb Borås ökade möjligheter att ta sig vidare till den ordinarie arbetsmarknaden eller 
studier av olika slag. Som ett led i detta samarbetar vi främst med Vuxenutbildningen inom Borås Stad 
men även med olika förvaltningar och andra verksamheter. Verksamhet som utförts under 2020 av 
Utgångsgruppen: 

 Integrationsmodellen: Samarbete med de övriga förvaltningarna inom Borås Stad där det finns 
ett rekryteringsbehov. Utrikesfödda deltagare får möjlighet att arbeta och studera svenska 
samtidigt för att kunna få förtur till olika utbildningar till exempel undersköterska, barnskötare. 

 Lokalvårdsgruppen: I samarbete med lokalvårdsgruppen på Återbruk ges ett extra stöd för till 
deltagarna så de kan gå vidare och få arbete inom Borås Stad som lokalvårdare. Deltagarna får 
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extra kunskaper inom svenska språket med 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. Den vanligaste kursen under 2020 har varit, lär 
känna din dator.  

 Introduktionskurs för alla som börjat en extratjänst eller ett introduktionsjobb. 

 Utsteget: Kursen innehåller flera olika delar och är en fortsättning på introduktionen men ges 
till våra anställda deltagare när de ska avsluta sin 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 om 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 startades KAA-enheten so är en 
förvaltningsövergripande men organiserad under Arbetslivsnämnden och Jobb Borås.  Verksamheten 
erbjuder deltagarna sysselsättning som ska få dem att återgå till gymnasiestudier. 

Fler vägar in 

I december 2020 avslutades projektet Fler vägar in. Projektägare har varit SKR (Sveriges kommuner 
och regioner). I Borås Stad är det Statsledningskansliet, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen som gemensamt ansvarat för projektet. Jobb Borås har haft det övergripande 
ledningsansvaret för projektet. Syftet med fler vägar in var att hitta nya arbetsuppgifter inom Borås 
Stads olika förvaltningar som personer med varaktiga funktionsnedsättningar kan utföra så att övrig 
personal inom förvaltningarna ska kunna ägna sig åt sina grunduppdrag. Målet för arbetet var att minst 
tio nya tjänster skulle ha tillkommit. Målet uppnåddes, det var elva personer som fick nya arbeten och i 
dagsläget är det klart att sju av dessa redan eller kommer att bli tillsvidareanställda. 

Stadsdelsvärdar 

Arbetslivsnämnden har bidragit till en säkrare stad med en närvaro på de stadsdelar som är mest socialt 
utsatta i Borås. Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. Uppdraget har varit att skapa synlig trygghet i 
utsatta områden genom att vara en pålitlig (bakgrundskontrollerande) vuxennärvaro. Samverkan har 
skett med aktörer som skolor. förskolor, fritidsgårdar och mötesplatser. Samverkan har viktigt utifrån 
att den styrt stadsdelsvärdarnas närvaro till platser som upplevs som otrygga, exempelvis skolvägar, 
skolmiljöer. Ett samarbete har också funnits med Polisen och AB Bostäder. Där närvaron har styrts till 
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 året startade AB Bostäder en ny återvinningscentral på Norrby som bemannas av personer med 
en arbetsmarknadsanställning under Mobile Info Center ledning. Personalen har fått utbildning i 
miljöarbete/källsortering i samarbete med Borås energi och miljö, verksamheten bemannar även 
tjafscykeln för bortforsling av mer skrymmande skräp på området. 

Arbetsmarknadsinsatser gjorde ett under skott med 10 010 tkr. 

Varav Arbetsmarknadsanställning minus 9 808 tkr, övrig verksamhet under Arbetsmarknadsinsatser 
minus 202 tkr. 
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4.3.7 Feriearbeten 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden har administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som 
gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 har erbjudits feriearbete. Nämnden har arbetat ihop 
med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i 
arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De har också kunnat arbeta som 
sommarlovsentreprenörer. 

Ungdomarna har fått en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet, och fått en 
inblick hur det fungerar på en arbetsplats och det har bidragit till att ge dem arbetslivserfarenhet. För 
Borås Stad innebär har det inneburit en möjlighet att marknadsföra sig som en alternativ attraktiv 
arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten har också ansvarat för att följa upp 
de platser som erbjudits att det har varit arbeten som haft god kvalitet. 

Arbetsmiljöverket klassade Corona som en allmänfarlig sjukdom och inga arbetstagare under 18 år fick 
därför arbeta inom vården eller förskolan. Detta ledde till enorma ansträngningar från 
Arbetslivsförvaltningen och övriga förvaltningar för att kunna ersätta de förlorade platserna. 

Ferieentreprenörsuppdraget sköttes under 2020 av företaget Rockie Startsup som var väldig 
tillmötesgående och ökade antalet platser till 114 platser. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 1 086 tkr. främst beroende på att verksamheten fick ett 
statsbidrag på 2 013 tkr. 

Antal ungdomar som arbetat som feriearbetare under 2020 var 1 219. Nedanstående tabell visar var de 
1 219 har haft sina arbetsplatser. 

 Arbetslivsförvaltningen, 76 

 Fritid och Folkhälsa, 243 

 Förskole förvaltning, 14 

 Grundskoleförvaltning, 135 

 IFO förvaltning, 2  

 Kulturförvaltningen, 21 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 3 

 Sociala Omsorgsförvaltningen, 5 

 Stadskansliet, 50 

 Tekniska förvaltningen/ Lokalförsörjningskontoret/Servicekontoret, 294 

 Vård och äldre förvaltningen, 54 

 Föreningar, 99 

 Kommunala Bolag, 109 

 Sommarlovsentreprenörer, 114 

 Summa, 1 219 feriearbeten 

De tre senaste åren har antalet feriearbetare varit: 

 2020. 1 219 

 2019, 1 258 

 2018, 1 268 
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4.3.8 Övrigt 

Övrigt 

Övrigt består av personligt ombud samt Borås Stads bidrag till samordningsförbundet. 
Arbetslivsnämnden utbetalt bidrag till nedanstående organisationer. 

 Samordningsförbundet, Medlemsavgift för år 2020, 2 498 tkr. ett överskott med 102 tkr då 
budgeten var 2 600 tkr. 

 Personligt ombud som ingår i Arbetslivsnämndens ansvar har under året gett stöd åt personer 
med omfattande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, i syfte att hjälpa klienterna 
att få stöd i kontakterna med olika myndigheter. Personligt ombud gjorde ett överskott med 
1 436 främst beroende på att statsbidraget ökade till 2 939 tkr från tidigare år då statsbidraget 
var på 2 116 tkr.  

 Sammanlagt ett plusresultat med 1 538 tkr för verksamheten övrigt. 

  Buffert på 2 375 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten.  

4.4 Verksamheten 2020 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetslivsnämnden har arbetat med att främja jämställdhet genom att öka medvetenheten hos chefer 
och medarbetare i likabehandlingsfrågor. 

I Nämndens plan för jämställdhetsintegrering så har huvudsyftet varit att kvalitetssäkra verksamheten 
riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande. 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv har det inneburit att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, 
bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och 
inflytande till alla oavsett kön, ålder bakgrund och tillhörighet. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 

Uppdraget: Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 

Ungefär 100 000 kr i kostnader för utbildningar och resor kostat Arbetslivsnämnden som inte går att få 
tillbaka. Den stora posten är Näringslivsdagarna i Uppsala. Detta har sparats under bland annat med 
ingen närvaro vid Kommek (Kommunal ekonomisk mässa) och en hel del andra utbildningar. 

Försörjningsstödet kan ha påverkats negativt av Corona. Underskottet inom Försörjningsstödet har 
varit under år 2020, 2 894 tkr. 

Butiken på Återbruk har inte kunnat ha öppet på samma sätt som tidigare på grund av Corona. 
Verksamheten har förlorat intäkter med 360 000 kr.  

  

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Försörjningsstöd 2 894 

Återbruk Butik 360 

Summa 3 254 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg 

6.1.1 Ekonomiskt bistånd 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

679 708 670 705 

6.1.2 Flyktingmottagning 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Mottagna flyktingar 573 326 300 196 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Analys 

Arbetslivsnämnden har inga investeringar. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Arbetslivsnämnden har inga investeringar. 
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