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1  Inledning 

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 att den enskildes behov. 

Organisatoriskt är det Jobb Borås som ansvarar för Arbetslivsnämndens arbetsmarknads. och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nya verksamhetsuppdrag för 2018 inom Jobb Borås är följande: 

 Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten 
som de nu har. 

 Nämnden ska i samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Förskolenämnden starta verksamheten "Mammor i arbete" som riktar sig till utrikesfödda 
kvinnor med lite eller ingen arbetslivserfarenhet. 

 Nämnden ska arbeta med att minska arbetslösheten för ungdomar i form av uppsökande 
verksamhet riktat mot 20-29 åringar. Fokus kommer att vara på de områden där 
ungdomsarbetslösheten är stor. 

 Arbetslivsnämnden kommer att bidra till tryggare och säkrare stad med en särskild satsning på 
de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill 
öka närvaron och stärka samarbetet med övriga förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo. Satsningen sker genom att anställa ca 30 tjänster som 
stadsdelsvärdar. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen 
försörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden har också ansvaret för Borås Stads relationsvåldsenhet. 

Nämnden har övertagit från och med år 2018 ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik 
som har hanterats av CKS. Under 2018 ska nämnden starta en tvärprofessionell samverkansgrupp för 
att arbeta mot hedersrelaterade problem och våld. Arbetet inkluderar alla åldersgrupper även barn och 
ungdomar under 18 år. När det så behövs är det viktigt med att det sker i samarbete med Individ. och 
familjeomsorgsnämnden. Den del som avser strategiskt arbete ska ske i nära samarbete med CKS. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även 
fortsättningsvis kommer det att satsas på socionomer. 

Nämnden ansvarar också för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att 
nämnden har befogenheter att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande 
nationella minoriteter, romsk inkludering samt finskt förvaltningsområde. 

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvar för bedrivs tillsammans med Marks 
Kommun. Verksamheten består av administration, samhällsinformation och tolkservice. 
Etableringstiden är 24 månader efter de blivit kommunplacerade, verksamheten finansieras av 
migrationsverket. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått 
ur nian, ettan eller tvåan på gymnasiet erbjuds feriearbete eller för de som vill 
sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och 
utvärdera feriejobben. 

Ett försök har pågått på Norrby med att bistå hushåll utan bil med cykeltransporter till återvinning. En 
permanent lösning, gärna cykelbaserad som gör det enkelt för hushåll som saknar bil att delta i återbruk 
och återvinning. Huvudansvaret för verksamheten ligger hos Arbetslivsnämnden i samarbete med 
bland annat Borås Energi och Miljö. 
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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 uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, representera Borås Stad när det gäller 
tolkförmedling Väst. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 1 1 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Människor vill möta såväl i små som i stora sammanhang. I Möten med andra utvecklas vi och får nya 
insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker 
självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att genomföra 1 medborgardialog under 2018. Framtill 
tertial 1 har ingen medborgardialog arrangerats.  

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

Arbetslivsnämnden ska ta fram 
kommunövergripande regler för arbetet 
med och bemötande av nationella 
minoriteter. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet är påbörjat i dialog med 
företrädare för samtliga minoriteter. Det 
första steget är anordna en minoritetsdag. 
Därefter påbörjas en skrivning 
tillsammans med minoritetsföreträdare, för 
Borås Stads tillämpning av 
minoritetslagstiftning.  

2.2 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 Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

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

97,1 97,8 98 98 
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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. 

2.3 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 Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

 Växla bidrag mot lön 81 87 minst 75 58 

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 att under år 2018 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. 
 
Under April 2018 har det varit 58 personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har 
varit 5 417 877 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 3 406 148 kr. Minskningen av försörjningsstödet har 
varit 252 579 kr. 

2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid de konferenser som gjorts har detta 
efterfrågats och även kontrollerats i 
samband med genomförandet av 
konferensen. 
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2.5 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 

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

563 492 490 469 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,4 4 4,5 3,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

5,7 3,5 3 4 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

30,8 39,3 34 36,3 

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

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 bl.a. 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. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målet för år 2018 på 4,5 % har uppnåtts utfallet blev 3,8%. 
 
Under år 2018 fortsätter löpande individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden utifrån Borås Stads 
rehabiliteringsprocess, vid fler än sex frånvarotillfällen under en 12 månadersperiod samt efter fyra 
veckors sammanhängande sjukfrånvaro. Enhetscheferna följer upp personalstatistiken månadsvis med 
HR-funktionen. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfallet januari-april 2018 blev 4 årsarbetare, 1 årsarbetare mer än budget., budgeten är på 3 årsarbetare. 
 
Den enhet inom Arbetslivsnämnden som använder timavlönad personal är Boråsregionens 
etableringscenter. Verksamheten har ett stort antal av nyanlända flyktingar och då har verksamheten ett 
stort behov av samhällsinformatörer. Efter att verksamheten har börjat månads anställa 
samhällsinformatörer för att ge en tryggare anställningsform och ökad kvalité i verksamheten, har 
antalet timvikarier minskat under året för enheten. 
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Målet för hälsa- friska medarbetare under ett år i % av andel anställda där målet var 34 %, resultatet för 
perioden januari till april 2018 blev 36,3 %. 
 
Arbetslivsnämnden SAM-rutiner (det systematiska arbetsmiljöarbetet) följs upp månadsvis med 
cheferna i programmet Stratsys. 
 
Arbetslivsnämndens förvaltningsspecifika rutiner finns idag på intranätet och varje enhetsspecifik rutin 
finns även där. Intranätet samlar därmed alla rutiner inom arbetsmiljöarbetet för att öka tillgängligheten 
och underlätta uppdateringar. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2018 Kommentar 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med de fackliga 
organisationerna inventera 
arbetsuppgifter som går att klara utan 
formella krav på utbildning. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden har början uppdraget 
att inventera arbetsuppgifter som går att 
klara utan formella krav på utbildning. 
Vilka modeller som ska användas är klart. 
Kvarstår förhandling med de fackliga 
parterna. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 

tertial 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 2017-

04 
Utfall 2018-

04 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Sålda platser 3 073 3 145 11 524 11 524 0 

Statsbidrag 33 110 45 521 121 071 123 595 2 524 

Avgifter och övriga intäkter 5 355 6 888 20 061 20 061 0 

Summa intäkter 41 538 55 554 152 656 155 180 2 524 

Personal -72 725 -90 501 -255 971 -258 495 -2 524 

Lokaler -4 122 -4 362 -13 087 -13 087 0 

Försörjningsstöd -21 732 -21 311 -62 500 -60 500 2 000 

Övrigt -13 424 -11 372 -50 630 -50 630 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -112 003 -127 546 -382 188 -382 712 -524 

Buffert (endast i budget) 0  -2 318 0 2 318 

Nettokostnad -70 465 -71 992 -231 850 -227 532 4 318 

Kommunbidrag 73 725 76 984 231 850 231 850 0 

Resultat efter kommunbidrag 3 260 4 992 0 4 318 4 318 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

3 260 4 992 0 4 318 4 318 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 4 318 tkr.  Resultatet består av underskott 
med - 2 000 tkr arbetsmarknadsinsatser + 2 000 tkr övrig IFO + 2 000 tkr försörjningsstöd samt 
buffert + 2 318 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet, tkr 

2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 

Januari 5157 Januar 4942 Januari 5705 

Februari 4237 Februari 4583 Februari 4998 

Mars 5469 Mars 5492 Mars 5830 

April 4982 April 4980 April 6607 

S:A Jan-April 19845 S:A Jan-April 19997 S:A Jan-April 23140 

Bokslut 54500 Bokslut 58273 Bokslut 65250 
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

04 
Utfall 2018-

04 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 867 1 430 1 035 1 035 0 

Kostnad -3 907 -4 108 -15 256 -15 256 0 

Nettokostnad -3 040 -2 678 -14 221 -14 221 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -449 -430 -1 489 -1 489 0 

Nettokostnad -449 -430 -1 489 -1 489 0 

IFO ekonomiskt bistånd exkl. 
försörjningsstöd 

     

Intäkt 4 954 6 518 20 245 20 245 0 

Kostnad -27 086 -29 127 -98 123 -96 123 2 000 

Nettokostnad -22 132 -22 609 -77 878 -75 878 2 000 

Försörjningsstöd      

Intäkt 1 751 1 467 6 050 6 050 0 

Kostnad -21 748 -21 312 -62 550 -60 550 2 000 

Nettokostnad -19 997 -19 845 -56 500 -54 500 2 000 

Integration      

Intäkt 8 264 7 737 25 594 25 594 0 

Kostnad -8 160 -9 377 -30 080 -30 080 0 

Nettokostnad 104 -1 640 -4 486 -4 486 0 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 25 701 38 402 97 476 100 000 2 524 

Kostnad -48 729 -61 207 -152 734 -157 258 -4 524 

Nettokostnad -23 028 -22 805 -55 258 -57 258 -2 000 

Feriearbeten      

Intäkt 0 0 140 140 0 

Kostnad 0 0 -15 440 -15 440 0 

Nettokostnad 0 0 -15 300 -15 300 0 

Övrigt      

Intäkt 0 0 2 116 2 116 0 

Kostnad -1 923 -1 985 -6 516 -6 516 0 

Nettokostnad -1 923 -1 985 -4 400 -4 400 0 
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Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 318 0 2 318 

Nettokostnad 0 0 -2 318 0 2 318 

Totalt      

Intäkt 41 537 55 554 152 656 155 180 2 524 

Kostnad -112 002 -127 546 -384 506 -382 712 1 794 

Nettokostnad -70 465 -71 992 -231 850 -227 532 4 318 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott 
med - 2 000 tkr arbetsmarknadsinsatser + 2 000 tkr övrigt IFO + 2 000 tkr försörjningsstöd samt 
buffert + 2 318 tkr. 

Administration 

Administration som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet och 
utveckling. Administration arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för Arbetslivsnämnden 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 
undersökts 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 personal på 
Försörjningsenheten. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet är till och med april 2018, 19 845 tkr. Budgeten för samma 
period är 18 833 tkr, nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 012 tkr. Jämfört med 2017 är 
resultatet bättre med, 152 tkr och jämförelse med år 2016 är resultatet bättre med 3 295 tkr. 
Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 54 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett 
plusresultat med 2 000 tkr. 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut menlig nedan: 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 
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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 normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska var 
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 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, graden av 
begränsningar i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare.  En annan metod 
är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvarar för hela 
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns 
möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

Viktiga bitar som Försörjningsenheten också 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 

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. 

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med april har personalkostnaden varit 5 417 877 kr och arbetsmarknadsstödet 3 406 148 kr, nettot 
har då varit 2 011 729 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av försörjningsstöd 
varit 252 579 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som 
växlat bidrag mot lön till och med april har varit 58 st. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-04-30, 788 hushåll jämfört med 2017-04-30, 883 hushåll 
och 2016-04-30, 1066 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-04-30, 469 
hushåll jämfört 2017-04-30, 540 hushåll jämfört med 2016-04-30, 586 hushåll. 
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Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2018-04-30, 98 % jämfört med 2017-
04-30, 98 % jämfört med 2016-04-30 97 %. 

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Relationsvåldsenheten har under januari-april haft 96 kontakter med sökande, annan person, extern 
myndighet samt polis. Verksamheten har öppna 36 ärenden, startat 38 utredningar samt gjort 15 
insatser. Se nedan insatser. 

 Skyddat boende 6 personer 

 Jourboende 5 personer   

 Intern öppenvård 2 personer 

 Socialt kontrakt 2 personer 

Nya uppdrag 2018: 

Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av CKS. 

Borås Stad skall under år 2018 arbeta för att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck 
samt påbörja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin. 

En tvärprofessionell samverkansgrupp som ska arbeta med hedersrelaterade problem och våld kommer 
att skapas under året. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete 
mellan olika aktörer, arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade problem 
utvecklas och insatser samordnas. Uppstart på detta arbete kommer vara en halvdagarskonferens den 
12:e juni där vi bjuder in representanter från berörda förvaltningar och myndigheter för att diskutera 
hur Borås Stad skall arbeta vidare med en framgångsrik samverkan kring heder i syfte att ta fram en 
samverkansplan. Målsättningen är att i juni presentera en samverkansplan. 

Övrigt IFO beräknas göra ett överskott med 2 000 tkr beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på Försörjningsenheten. 

Integration 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. 

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett 
kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor. 

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 i Borås Stad samt politiker i Borås Stad. 

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks 
kommun. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sin respektive 
invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av tolkservice. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
Övriga delar inom integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering och 
övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som finansieras 
med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 
Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 
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Satsningar under integrationsområdet för år 2018 

 Romsk inkludering.  

 Samråd Nationella minoriteter. 

 Integrationsråd. 

 Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. 

 Mångfaldsinformation, arbete mor rasism och främlingsfientlighet.  

 Integrationsdag. 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer.   

Under perioden januari-februari-mars-april Arbetslivsnämnden överfört 1 241 880 kr, antal 102 i april, 
antal 101 i mars, antal 96 i februari, antal 94 i januari till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i 
åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 3 479 160 kr, antal 285 i 
april, antal 268 i mars, antal 276 i februari, antal 272 i januari till Grundskolenämnden, för mottagna 
flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 1 121 800 kr, antal 87 i 
april, antal 87 i mars, antal 90 i februari, antal 91 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna 
flyktingar som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 9 438 462 kr, antal 891 i 
april, antal 896 i mars, antal 918 i februari, antal 929 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna 
flyktingar som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

Antalet mottagna flyktingar var 2018-04-30, 234 st. jämfört med 2017-04-30, 274 st. 

 Utav de 234 mottagna flyktingarna kommer 44 % från Syrien, 14 % från Afghanistan, 8 % från 
Somalia, 5 % från Irak, 5 % från Palestina, 4 % från Eritrea, 3 % från Iran, 2 % från Kongo, 
1 % från Jemen, 1 % från Jordanien, 1 % från Marocko, 1 % Kenya, 1 % från Sudan samt 10 % 
statslösa. 

 Åldersmässigt är det 40 % i åldern 20-39 år, 23 % i åldern 7-15 år, 12 % i åldern 40-59 år, 9 % i 
åldern 2-5 år, 9 % i åldern 16-19 år, 3 % 6 år, 1 % 0-1 år samt 3 % 60 år och äldre. 

 51 % är män och 49 % är kvinnor. 

 Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 127 personer. 24 % som gått i skola mellan 10-
12 år, 20 % som gått i skola över 12 år, 16 % som gått i skola mellan 7-9 år, 9 % som gått i 
skola 4-6 år, 2 % som gått i skola 1-3 år samt 29 % där uppgift saknas. 

Verksamheterna under Integration beräknas göra ett nollresultat. 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämnden 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. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är 
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också med 
externa aktörer framför allt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
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Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

 Arbetslösa personer som har behov av extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier. 

 Är i ålder 16-64 år. 

 Har ett ordnat boende. 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria. 

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 att 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. 748 deltagare fanns inom Jobb Borås under april månad. 

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Ett 
stort utbud av aktiviteter garanterar individuellt upplägg, några exempel nedan: 

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2018-04-30, 627 personer jämfört med 2017-04-30, 501 
personer. 

Varav växla bidrag mot lön var 2018-04-30, 58 personer jämfört med 2017-04-30, 80 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 
2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna 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. 80 personer har haft en 
anställning inom det urbana utvecklingsarbetet april månad.  

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har svårt att möta en 
arbetsmarknad med höga krav som ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet. Inom 
Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2018 finns 
en budget på 1 826 tkr, under april månad har det varit 19 personer från denna grupp som haft 
en anställning. 

 Ansvarar för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.  

 Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr i budget för år 2018, har det varit 
under april 14 ungdomar. 
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 Lokalt kunskapslyft, där under april månad har varit 5 st anställningar. 

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna 
inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska 
leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid 
möjligheten att ta del av lokala kunskapslyftet undersökas. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett noll resultat. 

Under april 2018 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 238 Extratjänster 

 154 Trygghetsanställningar 

 87 OSA Anställningar 

 58 Särskilt anställningsstöd 

 49 Utvecklingsanställningar 

 28 Nystartsjobb 

 7 Lönebidrag 

 6 Ungdomsanställningar 

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i är nystartat och 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, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Nya uppdrag 2018: 

 Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten 
som de har nu. Arbetet påbörjat enligt plan att ta över de som är prioriterade tillsammans med 
Arbetsförmedlingen på en Trygghetsanställning. 

 "Mammor i arbete". Första gruppen igång enligt plan. 

 Uppsökande verksamhet. Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat 
ganska lågt utfall hittills att nå målgruppen via mötesplatserna, planerar att medverka vid 
aktiviteter såsom Hässlefesten och motsvarande på andra områden för att nå fler. 

 Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, 13 stadsdelsvärdar är anställda och klara med 
utbildning på Borås Folkhögskola, de har börjat sitt arbete med tvåskift på Hässleholmen/Hulta 
som är det första området. Två lokala samordnare är anställda och börjar i april samt maj. 
Planerad start på Norrby före sommaren, planerad start på Sjöbo i september.  

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering pågår och förslag finns att 
stadsdelsvärdarna på mötesplatserna kommer att ansvar för verksamheten i samarbete med 
Återbruk. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 2 000 tkr. 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansieras 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 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. 
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Alternativa arbetsmarknaden 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar som har en begränsad arbetsförmåga. 

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 110 personer 
har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 
fastighetsförvaltning samt sköter den egna fastigheten 

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Second hand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter 

 Snickeri 

 Restaurang 

 Biltvätt, för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 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 

 Mobile info center, Mobile info center 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.  

 Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16 samt Saturnus 
huset. 

 Zäntrumprojektet 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. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet, 
med verksamheter såsom, sömnad, broderi, stickning och virkning. 

 VSB 

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Nämnden ger bidrag till: 

 Studieförbundet Vuxenskolan 

 Stiftelsen Vitryssland 

 Föreningen Guldkanten 

 IF Elfsborg 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personliga ombud där staten finansierar 70 % av personalkostnaderna. I övrigt 
ingår också bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas också göra ett nollresultat. 
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5 Jämställdhetsperspektivet 

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

6  Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg 

6.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Antal hushåll med försörjningsstöd 883 800 788 

6.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Mottagna flyktingar 274 600 234 

6.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser 421 500 569 

Antal växla bidrag mot lön 80 75 58 
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Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och 

donationsfonder våren 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och 

sänder den till Ekonomistyrning.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för 

Arbetslivsnämnden i Borås att fördela 2018; 

Fond   Belopp  Utdelning  

Borås Stads sociala samfond 1 315 199 kr  105 000 kr 

Borås Stads sociala samfond 2    11 992 kr   11 900 kr 

Asra och Edvard Björnssons donation    21 037 kr   10 500 kr  

L Svensson och M Fagerströms stiftelse    48 162 kr   48 100 kr  

Finn Reimans donation        2 340 kr     2 300 kr 

Sven P och Charlotta Palmqvists donation  23 827 kr   23 800 kr 

Borås Stads sociala samfond A   132 139 kr  132 100 kr  

S A Wassbergs minnesfond         665 kr        600 kr  

Totalt föreslås att 267 personer får dela på 334 300 kronor. Utdelning av 

resterande belopp från Borås Stads sociala samfond 1 sker under hösten 2018.            

Beslutet expedieras till 

1. Ekonomistyrning 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Rapport - Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämndens beslut 

Yttrande insänds till kommunstyrelse och revisionskontoret.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden delar i stort rapportens innehåll och slutsatser på 

Arbetsmarknadsinsatserna som bedrivs under nämndens ansvar. 

Några delar i rapporten vill Arbetslivsnämnden kommentera. 

Att minska kostnaderna för försörjningsstöd, är ju inget självändamål. Utan 

precis som rapporten beskriver, har kostnaderna i takt med sjunkande 

försörjningsstöd, ökat kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser, främst 

arbetsmarknadsanställningar.  

Det är nämndens absoluta uppfattning att livsvillkoren, för boråsare som kan 

leva på en lön via arbete, istället för försörjningsstöd förbättras. Tillgänglig 

forskning, erfarenhetsinhämtning och kontakter med personerna själva, som 

nämnden tagit del av, är entydig inom området. Det gäller för övrigt inte bara 

för den enskilda personen utan även familj och inte minst barnen. 

Rapporten tar upp svårigheter som , att påvisa att personerna går vidare till 

ordinarie arbetsmarknad, brist på statistik över återgång till försörjningsstöd 

och undanträngningseffekter inom de kommunala verksamheterna, är relevanta 

farhågor. 

Svårigheten med att påvisa att personer som har/haft 

arbetsmarknadsinsatser/anställningar, ligger helt i att arbetsmarknadspolitiken i 

grunden är ett statligt ansvar.  

Borås stad ska och kan inte ta över det matchningsuppdrag som 

Arbetsförmedlingen har mot hela arbetsmarknaden.  

Genom detta kan vi inte följa individerna som varit aktuella ”hela vägen”, utan 

vi får förlita oss på att Arbetsförmedlingen ”gör sitt jobb”. AF lyfter ständigt 

fram Borås stads arbetsmarknadsinsatser som föredömliga. AF har uttryckligen 

sagt, att man inte vill att Borås stad jobbar direkt med matchning mot övriga 

arbetsmarknaden. 

Nämnden noterar också svårigheterna, med tanke på lagstiftningen inom 

dataområdet, att följa personer som går från försörjningsstöd till arbete och 
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studier över tid. En direkt återgång till att bli beroende av försörjningsstöd efter 

avslutad arbetsmarknadsanställning förekommer inte. 

Dock finns en risk att personer efter en tid kan återgå till ett bidragsberoende, 

men genom att aktivt verka för att personerna skall få ett A-kassevilkor så långt 

det är möjligt, motverkas risken.  

Målet är alltid en ordinarie anställning direkt efter avslutad 

arbetsmarknadsanställning. Förvaltningen använder enbart arbeten inom den 

kommunala sfären och de personer som är föremål för insatserna är också 

gångbara på den privata arbetsmarknaden efter avslutad 

arbetsmarknadsanställning . Målet får därför anpassas till att individerna ska 

kunna ta del av Arbetsförmedlingens övriga insatser, eller gå vidare till studier. 

Med nuvarande situation på arbetsmarknaden, där rekrytering av personal inom 

de flesta yrkesgrupper inom kommunen är mycket svår, blir eventuella 

undanträngningseffekter helt försumbara. För att klara välfärdssystemet måste 

så många som möjligt, av de personer som står utanför arbetsmarknaden, 

utbildas och rekryteras till de lediga jobben. 

Tillsammans med fackliga företrädare så kontrolleras placeringarna, och det 

påtalas för verksamheterna, att dessa personer inte får ersätta ordinarie 

personal. 

Nämnden ser gärna sett att fler ordinarie tjänster tillskapas inom Borås stad, där 

personer med funktionsnedsättningar kan få arbete. 

Borås stad kommer att medverka i SKLs projekt ”fler vägar in” i just syfte att ta 

vara på personer med nedsatt arbetsförmåga, till att utföra ordinarie jobb. 

Att det behövs fler utvärderingar tar nämnden till sig, och kommer att planera 

för insatser, tillsammans med ex. Högskolan, FoU-Sjuhärad eller annan 

följeforskning.    

Beslutsunderlag 

1. Rapport Arbetsmarkandsinstaser                               

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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  2018-02-19 
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Arbetslivsnämnden 

 

Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress: Sturegatan 42                                                    Telefonnummer: 033-35 71 54 
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås        Faxnummer: 033-35 71 57 
Webbplats: boras.se/revisionskontoret  E-post: revisionskontoret@boras.se 

 

AARRBBEETTSSMMAARRKKNNAADDSSIINNSSAATTSSEERR  II  BBOORRÅÅSS  SSTTAADD

 
Stadsrevisionen har granskat arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad. Den sammantagna 
bedömningen är att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga.   
 
Arbetslivsnämnden når Kommunfullmäktiges mål om egenförsörjning. Arbete och lön uppges 
stimulera deltagare att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns dock ingen 
tillförlitlig statistik över hur många som faktiskt inte återgår till försörjningsstöd eller får jobb på 
den ordinarie arbetsmarknaden efter arbetsmarknadsinsatserna. Risk finns för undanträngnings- 
och inlåsningseffekter. Arbetslivsnämnden bör löpande följa vilka kortsiktiga och långsiktiga 
effekter som nämndens arbetsmarknadsinsatser leder till. Arbetslivsnämnden bör ytterligare öka 
ansträngningarna för att få in deltagarna i anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden. 
 
Svar på rapporten från Kommunstyrelsen och Arbetslivsnämnden emotses senast 2018-05-
31. 
 
 
FÖRSTA REVISORSGRUPPEN  ANDRA REVISORSGRUPPEN 

 
 
 

 
Nils-Gunnar Blanc  Gerd Jansson 
Ordförande  Vice ordförande  

mailto:revisionskontoret@boras.se
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Arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Krav på arbete och aktiveringsåtgärder med arbetsmarknadsinriktning är sedan länge en av hörnstenarna 
i den svenska ekonomiska och sociala modellen. Innebörden är mångtydig och handlar både om 
arbetsmoral och ansvar och om den enskildes rätt. Även om arbetskraven aldrig har släppts så finns 
det stora variationer mellan kommuner i vilken grad sociala problem eller arbetslöshet anses som 
dominerande orsak till hjälpbehovet och vad man bör satsa resurser på. Intensiteten i och formerna 
för kraven på motprestation har varierat över tid.1

Arbetet med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd utgår i huvudsak från socialtjänstlagen.  Socialtjänsten 
har det dubbla uppdraget att å ena sidan utreda och fatta beslut om rätten till bistånd och å den andra 
att hjälpa biståndstagare till självförsörjning. När det gäller arbetet med hjälp till självförsörjning 
är insatser som kan kategoriseras under rubrikerna aktivering eller arbetsmarkandsaktivering de 
dominerande interventionsformerna.

I Borås Stad uttrycks inriktningen gällande arbetsmarknadsinsatser på övergripande nivå genom 
Kommunfullmäktiges budget. Där framgår b.la för 2017;2 att Arbetslivsnämndens uppgift är att 
ansvara för försörjningsstöd på ett sätt som kan leda till att den enskilde ska kunna nå egenförsörjning. 
Nämnden ska arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. I budgeten 
uttalas att försörjningsstödet ska tillämpas när alla andra resurser har undersökts och uttömts, 
och arbetet ska bedrivas på ett sätt som gör det möjligt att omvandla passivt försörjningsstöd till 
aktiva lönemedel. Utbetalningen av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd har minskat kraftigt i 
Borås Stad de senaste åren samtidigt som antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsanställningar 
ökat betydligt.

1.2 Syfte och frågeställningar
Mot ovanstående bakgrund syftar granskningen till att pröva om Borås Stads arbete med 
arbetsmarknadsinsatser är ändamålsenligt med avseende på kostnader, följsamhet mot lagstiftning 
och effekter för kommunen och personer som är involverade.

Revisionsfrågor
•	 Hur är följsamheten mot lagstiftning och övriga styrdokument inom området?
•	 Hur ser kostnadsutvecklingen i Borås Stad ut inom området?
•	 Hur använder Borås Stad kommunala arbetsmarknadsanställningar med avseende på 

målgrupper, matchning, anvisning av enskilda, utformning/anpassning av innehåll, 
omfattning och koppling till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd? 

•	 Vilka effekter har insatserna för den enskilde på kort och lång sikt?
•	 Hur fungerar samordning/samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och övriga 

förvaltningar i Borås Stad?

1.3 Avgränsningar
Granskningen avgränsas till Arbetslivsnämndens ansvarsområde.

 
1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är tillämplig lagstiftning och Borås Stads lokala styrdokument inom området.

1 Se ex. Nybom, Jenny; Aktivering av socialbidragstagare, Stockholms universitet, 2012 och Bergmark, Åke; Ekonomiskt  

 bistånd – försörjningsvillkor och marginalisering, underlagsrapport Kommissionen för jämlik hälsa, 2016. 
2 Borås Stads Budget 2017: s 83



4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Arbetslivsnämnden och Kommunstyrelsen.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Andreas Ekelund vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare 
är Olof Fredholm vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder  
Metoderna för granskningen är dokumentstudier, intervjuer och telefonintervjuer med tjänstemän 
vid berörda förvaltningar och bearbetning/genomgång av relevant statistik. 
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2 Granskningsresultat
2.1 Organisering av arbetsmarknadsinsatser
Arbetslivsförvaltningen arbetar med medborgare som behöver stöd från samhället när det gäller 
arbetsmarknad och försörjningsstöd. Uppdraget syftar till att de individer som står långt från 
arbetsmarknaden ska få en meningsfull vardag, och så långt som möjligt nå egenförsörjning. 
Förvaltningen har två verksamhetsområden som arbetar med arbetsmarknadsinsatser, Verksamhetsområde 
1 som bl.a. organiserar Boråsregionens etableringscenter (BREC), Försörjningsstöd och Återbruk, 
Verksamhetsområde 2 som organiserar Jobb Borås och Integration. Sjuhärads samordningsförbund organiseras 
via Sjuhärads Kommunalförbund.

Verksamhetsområde 1
Boråsregionens etableringscenter
De kommuner som är med i BREC 2017-01-01 är Bollebygd, Mark och Borås Stad, som även 
är värdkommun. Verksamhetens uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt 
tolkservice för nyanlända flyktingar under deras 24 första månader efter att de blivit kommunplacerade.

Försörjningsstöd
Enheten handlägger försörjningsstöd, men arbetar också aktivt med att omvandla försörjningsstöd 
till lönemedel. Metoden uppges bygga på att personer som befinner sig i bidragsberoende får en 
möjlighet till lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Arbetet uppges ske i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förvaltningen strävar efter att försörjningsstödet ska 
vara så lågt som möjligt genom egenförsörjning, och att så få hushåll som möjligt ska vara beroende 
av långvarigt försörjningsstöd. Förvaltningen framhåller att biståndsbedömningen sker utifrån 
gällande lagstiftning och praxis.

Återbruk
Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen 
att gå vidare mot den ordinarie arbetsmarknaden. Verksamheten riktar sig till de arbetslösa som 
står längst från arbetsmarknaden. Återbruk består av flera olika verksamheter och handlar om att 
få deltagarna att ta ansvar utifrån tydliga förutsättningar. Verksamhetens kortsiktiga målsättning 
är att deltagarna ska närma sig den reguljära arbetsmarknaden, i regel genom att få någon form av 
åtgärdsanställning i den ordinarie kommunala verksamheten.  Ca 170 personer har olika former av 
arbetsmarknadsställningar och praktikplatser på Återbruk. Arbetslivsnämnden ger också bidrag 
till externa aktörer på den alternativa arbetsmarknaden.

Verksamhetsområde 2
Jobb Borås
Arbetslivsnämndens arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser är organiserade under Jobb 
Borås. Med en väg in ska samordningsförutsättningar skapas och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för de kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Jobb Borås bedriver också uppsökande arbete mot särskilda målgrupper bl.a. ungdomar inom det 
kommunala uppföljningsansvaret, kvinnor i socialt utsatta områden, och människor i kriminell miljö.3 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. Målgrupper är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, 
ungdomar och nyanlända; vilka blivit en allt större målgrupp för Jobb Borås. Samverkan sker 
internt, men också med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
samt Studieförbundet Vuxenskolan. Fokus ska vara på att åstadkomma resultat genom samlade 

3  I samarbete med Arbetsförmedlingen och Kriminalvården
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och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att 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. Enheten för unga har också ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret 
för 16-19 åringar som hoppat av gymnasiet, arbetet sker i nära samarbete med Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, som har huvudansvaret för uppdraget.

Ca 2 000 deltagare är eller har varit aktuella inom Jobb Borås 2017, vilket motsvarar drygt 3 % av 
kommunens arbetsföra befolkning.4 Exempel på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, 
arbetsträning, utbildning och olika former av arbetsmarknadsanställningar. Cirka 700 medarbetare 
har, eller har haft arbetsmarknadsanställningar via Jobb Borås i Borås Stad under 2017. Under 
december månad 2017 hade cirka 570  medarbetare arbetsmarknadsanställningar, vilket motsvarar 
cirka 5,5 % av Borås Stads totala arbetskraft5 Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika 
behov och förutsättningar. Olika arbetsförberedande verksamhet kan kombineras utifrån den 
enskildes förutsättningar.

Integration
Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågan och skall vara drivande i 
Borås Stad när det gäller mångfaldsarbetet. Arbetet handlar om att öka möjligheten för flyktinggruppen 
att komma i arbete och därmed egen försörjning. I uppdraget ingår också verksamheten finskt 
förvaltningsområde, som helt finansieras med statliga medel, samt arbetet med romsk inkludering 
och andra nationella minoriteter.

Sjuhärads samordningsförbund
Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga, 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen bildar 
Sjuhärads samordningsförbund. Förbundet bildades enligt lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och finansierar olika insatser som syftar till att personer ska 
få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Respektive samarbetspart finansierar 
kostnaderna med 25 % var. Samordningsförbundet är även huvudman för olika EU-projekt som 
är med och finansierar en stor del av samordningsförbundets verksamhet. 

Sammanfattningsvis konstateras att Arbetslivsförvaltningen har ett flertal verksamheter som 
syftar till att individer som står långt från arbetsmarknaden ska få en meningsfull sysselsättning, 
och så långt som möjligt nå egenförsörjning. Egenförsörjning uppnås i de flesta fall genom 
kommunala arbetsmarknadsanställningar via Jobb Borås, och cirka 5,5 % av kommunens anställa 
har arbetsmarknadsanställningar. Målsättningen är att Borås stads kostnader för försörjningsstöd 
ska vara så lågt som möjligt och att så få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt 
försörjningsstöd. 

2.1.1 Försörjningsstöd
De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter 
står i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Samhällets socialtjänst ska främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på demokratins 
och solidaritetens grund. Vidare ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala 
situation. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. 
En viktig princip i socialtjänstlagen är att människor i första hand har ett eget ansvar för sitt liv. I 
lagens förarbeten framhålls särskilt att socialtjänsten inte får frånta enskilda deras ansvar i detta 

4  Kommuninvånare i åldern 18-64 år.
5  Borås Stad hade 2017 i december 10 078 anställda (tim- och fastanställda), Källa: Heroma PSTAT
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avseende.6 Socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser, och 
biståndet från socialtjänsten ska stärka den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Insatserna 
ska alltid utgå från den enskildes behov och livssituation och utformas så att den enskilde så snart 
som möjligt kan klara sin egen försörjning. Det är emellertid viktigt att understryka att kravet på att 
individen själv ska ta ansvar för sitt liv inte får drivas hur långt som helst, eftersom möjligheterna 
kan vara begränsade.7  

Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap. socialtjänstlagen. Där framgår bl.a. att den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Internationell forskning visar på försumbara eller obefintliga effekter av aktiveringsprogram. 
Forskning på svenska förhållanden antyder dock att aktiveringsåtgärder och sanktioner kan bidra 
till begränsad varaktighet av försörjningsstöd, men det svenska forskningsfältet beskrivs som 
mycket undermåligt.8 

I en avhandling avseende aktivering av socialbidragstagare, konstateras att om aktiveringspolitiken 
ska åstadkomma gynnsamma resultat för socialbidragstagare kan dagens inriktning på den enskildas 
skyldigheter och socialtjänstens kontroll behöva omprövas till förmån för aktiveringsinsatsernas 
innehåll och kvalitet.9

  
I Borås Stad ställs en lång rad krav på den enskilde för att beviljas försörjningsstöd. Av den enskilda 
personen krävs bl.a. att den gör vad den kan för att bidra till sin försörjning. Personen ska stå 
till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete. Personen behöver också vara beredd 
att delta i arbetsmarknadsåtgärder, som denne blir erbjuden, antingen via Arbetsförmedlingen 
eller via Jobb Borås. Av intervjuer framgår att de enda målgrupper där olika former av krav med 
arbetsmarknadsinsriktning inte ställs är för personer med dokumenterade orsaker till arbetsoförmåga 
eller pensionärer som behöver kompletterande försörjningsstöd. I intervjuer framkommer vidare att 
uppställandet av omfattande krav och en hård biståndsbedömning i samband med försörjningsstöd 
är en viktig del av Arbetslivsförvaltningens arbetslinje som skapar incitament mot sysselsättning 
och egenförsörjning för den enskilde. Ordnat boende uppges vid intervjuer krävas för att klienter 
ska vara aktuella för insatser utöver försörjningsstöd. Klienter med pågående substansmissbruk är 
inte heller aktuella för Jobb Borås olika arbetsmarknadsinsatser.

Exempel på åtgärder inom Jobb Borås kan vara arbetsmarknadsutbildning, praktik, svenskundervisning 
för invandrare eller deltagande i Återbruks verksamhet. Arbetsmarknadsåtgärderna ska syfta till 
att utveckla den enskildes möjlighet att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den 
enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt 
utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella förutsättningar och 
om möjligt önskemål. 

I takt med att konjunkturen stärkts och arbetslösheten minskat, uppger Jobb Borås att man succesivt 
flyttat fokus till arbetsmarknadsinsatser för enskilda som står längre bort från arbetsmarknaden. 
Många av dem som Jobb Borås arbetar med idag uppges vid intervjuer sakna reell arbetsförmåga, 
och står därför väldigt långt från den ordinarie arbetsmarknaden.

6  prop. 1996/97:124, s. 62
7 Socialstyrelsen; Ekonomiskt bistånd – En handbok för socialtjänsten, 2013:13ff. 
8 Bergmark, Åke; Ekonomiskt bistånd – försörjningsvillkor och marginalisering, underlagsrapport, Kommissionen för  

 jämlik hälsa, 2016 s 35-38.
9 Nybom, Jenny; Aktivering av socialbidragstagare, Stockholms universitet, 2012. s 71.
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Sammanfattningsvis konstateras att Borås Stad ställer omfattande krav på enskilda personer för 
att beviljas försörjningsstöd. Enskilda ska stå till arbetsmarknadens förfogande oavsett om de har 
reell arbetsförmåga eller inte.

2.1.2 Kostnadsutveckling för försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsinsatser

I syfte att kartlägga kostnadsutveckling för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har 
sammanställningar gjorts av tillgängligt material från kommundatabasen KOLADA och 
Arbetslivsnämnden. Avseende antal hushåll med försörjningsstöd och kostnad för ekonomiskt 
bistånd, kr/inv., blir utfallen som nedan. 

Tabell 1.10

 
Tabell 2.11

Antalet hushåll med försörjningsstöd i Borås Stad sjunker. Som konsekvens av att färre hushåll beviljas 
försörjningsstöd minskar också Borås Stads kostnader för försörjningsstöd. 2015 var nettokostnaden 
för försörjningsstöd 73, 4 Mkr, prognosen för 2017 är att nettokostnaden blir 63,5  Mkr.12 Enligt de 
intervjuade kommer det framöver vara svårt att ytterligare sänka antal hushåll med försörjningsstöd, 
Borås Stad har enligt de intervjuade mycket hårda krav för att beviljas försörjningsstöd. 

Enligt de intervjuade finansierar de minskade kostnaderna för försörjningsstöd ett ökat 
utbud av arbetsmarknadsinsatser och utbildningar inom Arbetslivsnämnden. Kostnaden för 
arbetsmarknadsåtgärder är också avsevärt högre i Borås i jämförelse med SCB:s jämförelsekategori 
Större stad och Övriga Sjuhärad.

10  Källa: Arbetslivsförvaltningen
11  Siffrorna inkluderar även handläggningskostnader. Källa SCB, genom KOLADA
12  Källa  Tertial 2 2017 Arbetslivsnämnden

2015 2016 2017

Snitt hushåll med försörjningsstöd 1081 1003 839

Snitt hushåll med försörjningsstöd mer än 

10 månader
608 560 514

2014 2015 2016

 Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv  Borås 1 142 1 060 981

 Större stad (ovägt medel) 1 681 1 639 1 588

Övriga Sjuhärad (ovägt 

medel)
1 042 999 1 032
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Tabell 3.13 

Kostnaderna för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd kr/inv. och kostnaden för arbetsmarknads-
anställningar kr/inv. får om de slås samman följande utfall för perioden 2014-2016.

Tabell 4.14 

Tabellen visar att den totala kostnaden för Borås Stad avseende ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd 
och arbetsmarknadsinsatser sjunkit med 117 kr/invånare för perioden, medan den för motsvarande 
period sjunkit med 146kr/invånare i större städer. I övriga Sjuhärad har samma kostnad ökat med 
119kr/invånare. Tabellen visar även att den totala kostnaden är lägre i Borås stad än medelvärdet 
för större städer för respektive år, men att skillnaden minskar. 

Enligt de intervjuade belyser ofta Borås Stad de positiva delarna av att ha en hård biståndsbedömning 
såsom ökad egenförsörjning, och förbättrad självbild hos deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder. Borås 
Stad har inte gjort någon analys av eventuella negativa effekter den hårda biståndsbedömningen 
kan tänkas ha, men intervjuade framhåller att det finns risker med en hård biståndsbedömning, 
bl.a. att klienter riskerar att inte få det stöd de har rätt till.

Sammanfattningsvis konstateras att antal hushåll med försörjningsstöd minskar från en redan 
låg nivå, och att kostnaden per invånare för försörjningsstöd minskar. Samtidigt ökar Borås Stads 
kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och kostnaderna är höga i jämförelse med urvalsgrupperna 
Större stad, och Övriga Sjuhärad. Borås Stad har inte gjort någon analys av eventuella negativa 
effekter som den hårda biståndsbedömningen avseende försörjningsstöd kan tänkas ha.

2.1.3 Kommunala arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad
Försörjningsstöd och övrig socialtjänst är tillskillnad mot många andra kommuner separerade i 
Borås Stad, orsaken uppges vara för att betona arbetslinjen. Borås Stad arbetar aktivt med att få 
kommuninvånare som är beroende av försörjningsstöd in i arbetsmarknadsinsatser eller utbildning, 
främst anordnade av Jobb Borås. 

13  Siffrorna inkluderar även handläggningskostnader. Källa SCB:s Räkenskapssammandrag, genom KOLADA
14  Källa SCB:s Räkenskapssammandrag, genom KOLADA

2014 2015 2016

 Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv  Borås 1 481 1 435 1 525

 Större stad (ovägt medel) 1 147 1 085 1 094

 Övriga Sjuhärad (ovägt 

medel)
645 724 774

2014 2015 2016

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv,  Borås 2 623 2 495 2 506

och kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/

inv.
 Större stad (ovägt medel) 2 828 2 724 2 682

 Övriga Sjuhärad (ovägt 

medel)
1 687 1 723 1 806
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• Arbetsförmedlingen
• Egen ansökan
• Försäkringskassan
• Försörjningsenheten
• Andra förvaltningar

Ingång

• Coachning/handledning
• Studier
• Praktik
• Arbetsförmågebedömning

Åtgärder

• Arbetsmarknadsanställn
ingar

• Studier
• Studier och anställning i 
kombination

Egenförsörjning

• A-kassa
• Studier med 

studiestöd/Studiebidrag (ex 
CSN)

• Arbete på ordinarie 
arbetsmarknad

Utgång

Bild 1. Schematisk bild över Jobb Borås

Remittering till Jobb Borås kan ske genom att klientens socialsekreterare tar kontakt med Jobb 
Borås mottagningsgrupp. Remittering till Jobb Borås kan också ske via Arbetsförmedlingen 
(majoriteten av ansökningarna), Västra Götalandsregionen eller egenansökan. Jobb Borås arbetar 
också uppsökande mot grupper som inte har egenförsörjning ansökningar från denna grupp räknas 
som egenansökningar. På mötet med Jobb Borås tydliggörs de krav som ställs för att klienten fortsatt 
ska ha rätt till försörjningsstöd (om de har försörjningsstöd), i regel innebär det program och insatser 
som leder initialt till språkträning eller praktik. Därefter tilldelas klienten en handläggare på Jobb 
Borås. Målsättningen är därefter att klienten ska få en arbetsmarknadsanställning eller påbörja 
studier med studielån, och därmed inte längre behöva försörjningsstöd. 

Under 2017 fördelades nya verkställda uppdrag från olika remittenter enligt nedan, 73 % av uppdragen 
kommer från statliga aktörer:
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Tabell 5.15

Enligt intervjuade försöker Jobb Borås ordna praktikplatser, utbildningsinsatser och 
arbetsmarknadsåtgärder utifrån klientens intresse. Målet är att få deltagarna närmare den ordinarie 
arbetsmarknaden. För de som kommer från Försörjningsenheten innebär det oftast att de initialt 
anvisas till Återbruk, för att det där ska genomföras en arbetsförmågebedömning. När deltagarna 
börjar på Återbruk får de med sig en skriftlig genomförandeplan från Jobb Borås. Under tiden på 
Återbruk sker ingen skriftlig dokumentation kring deltagarens utveckling enligt de intervjuade. 
Muntlig återkoppling med handläggare vid Jobb Borås uppges ske var 6-8 vecka. Målsättningen är 
att praktiken på Återbruk ska vara under max sex månader, men i realiteten är deltagarna aktuella 
i verksamheten under längre tid menar de intervjuade. Siffran är osäker eftersom det inte på 
övergripande nivå följs upp hur länge deltagarna är på Återbruk. Som ett led i att göra snabbare och 
säkrare bedömningar över deltagarnas arbetsförmåga, planerar Återbruk att anställa arbetsterapeuter. 

Efter Återbruk eller studier när klienterna uppges ha nått en viss kunskapsnivå, tilldelas de en arbets-
marknadsanställning, menar de intervjuade. I vissa lägen kombineras arbetsmarknadsanställningen 
med studier i syfte att få klienten att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden. Under 
arbetsmarknadsanställningen är personerna fortsatt inskrivna på Jobb Borås. Detta för att kontinuerligt 
kunna följa individens utveckling och behov samt att tillämpliga regelverk kring anställningarna 
efterlevs. I praktiken är det dock svårt att följa upp den stora mängd arbetsmarknadsanställningar 
som finns i Borås Stad menar de intervjuade, och alla de olika anställningsformerna har ett varierande 
regelverk. Till största delen sker uppföljningen genom samverkan på central nivå med fackliga 
organisationer och genom arbetsplatsbesök. 

Facklig samverkan sker företrädesvis med fackförbundet Kommunal vid tilldelande av 
arbetsmarknadsanställningar. Facket godkänner i regel arbetsmarknadsanställningarna, men med 
förbehållet att anställningarna är på arbetsplatser där det inte förekommer personalproblem, eller 
där det nyligen har skett personalneddragningar. 

Arbetsmarknadsanställda är på arbetsplatsen i syfte att komma närmare den ordinarie arbetsmarknaden, 
de ska därför gå bredvid en ordinarie anställd, inte ha en egen schemarad, samt ha en utsedd handledare 
eller arbetsledare. Kommunal uppger att de på grund av mängden arbetsmarknadsanställningar 
inte har förutsättningar för att kontrollera om de kommunala arbetsplatserna uppfyller ställda krav. 
Får de signaler om att avtalen inte tillämpas uppger Kommunal att de agerar. Revisionskontoret 
har som ett led i granskningen genomfört 25 telefonintervjuer med enhetschefer inom Vård- och 
äldreförvaltningen. Vid telefonintervjuerna har det inte framkommit några betydande brister som 

15  Källa: Arbetslivsförvaltningen

Nya verkställda uppdrag under 2017 Kvinnor Män Summa Andel

Arbetsförmedlingen - Unga 104 81 185 20%

Arbetsförmedlingen - Vuxna 210 135 345 37%

Försörjningsenheten - Unga 17 28 45 5%

Försörjningsenheten - Vuxna 62 56 118 13%

Försäkringskassan - Unga 34 20 54 6%

Försäkringskassan - Vuxna 62 29 91 10%

Egen begäran - Unga 21 22 43 5%

Annan 16 39 55 6%

Summa 526 410 936 100%
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tyder på att arbetsplatserna inte uppfyller ställda krav.
Genomgång av verksamhetsstatistik från Jobb Borås avseende arbetsmarknadsanställningarnas 
antal och arbetsplats ger följande utfall för 2017.16 

Diagram 1.

Diagrammet visar att merparten (62 %) av Borås Stads arbetsmarknadsanställningar 2017 var förlagda 
vid Vård- och äldreförvaltningen (22,5 %), Arbetslivsförvaltningen (21 %) och Grundskoleförvaltningen 
(18,5 %). Totalt hade kommunen 671 arbetsmarknadsanställningar under året.

En sammanställning av arbetsmarknadsanställningarna per anställningsform ger följande utfall 
för 2017. 17  

Diagram 2.

16 Sammanställningarna bygger på underlag i form av viss verksamhetsstatistik för 2017 ur verksamhetssystemet VIVA  

erhållen 2018-01-26. 
17 Information om vad de olika anställningsformerna innebär finns här; https://www.arbetsformedlingen.

se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html. Trygghetsanställningar; https://

www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/

lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf. OSA; https://www.arbetsformedlingen.se/

download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf. Utvecklingsanställling; https://www.arbetsformedlingen.se/

download/18.306228a513d6386d3d849aa/1509521324532/lonebidrag-for-utveckling-i-anstallning_as.pdf.   
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https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d849aa/1509521324532/lonebidrag-for-utveckling-i-anstallning_as.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d849aa/1509521324532/lonebidrag-for-utveckling-i-anstallning_as.pdf
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Diagrammet visar att merparten av Borås Stads arbetsmarknadsanställningar (63 %) är inom 
anställningsformerna extratjänster (24 %), trygghetsanställningar (22 %) och OSA (17 %).18 
Arbetsmarknadsanställningarna finansieras enligt intervjuade från 50 % till 100 % av statliga medel. 
Totalt finansierar staten i genomsnitt cirka 65 % av lönekostnaderna sett till alla anställningsformer.

Sammanfattningsvis konstateras att kommunala arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad sker främst 
via Jobb Borås, dit remittering sker främst från statliga aktörer, och därefter från kommunala 
aktörer, samt genom egenremittering. Åtgärder på Jobb Borås består främst av, coachning, studier 
och praktik. Utgång till åtgärder i Jobb Borås sker främst genom arbetsmarknadsanställningar, 
studier, eller arbetsmarknadsanställning i kombination med studier. Det saknas förutsättningar 
för att kontrollera om arbetsmarknadsanställningarna uppfyller uppställda krav och arbetsvillkor, 
men revisionskontorets stickprov visar inga avvikelser.

2.1.4 Effekter för den enskilde
Arbetslivsnämnden har som målsättning att 75 personer årligen ska växla försörjningsstöd mot 
egenförsörjning. Utfallet i tertial 2 2017 var 85 personer som växlat bidrag mot lön. Enligt intervjuade 
har egenförsörjning stora positiva effekter för den enskilda i form av högre ekonomisk status och 
förbättrad psykisk hälsa. Enligt de intervjuade kommer få av de som tidigare haft försörjningsstöd 
tillbaka. Jobb Borås uppmanar kraftfullt de som får A-kassegrundande anställningar att gå med i 
A-kassan. Vidare uppges arbetet och lönen i sig generera en drivkraft för den enskilde att skaffa nytt 
arbete efter att arbetsmarknadsanställningen upphör, då den enskilde inte vill få sämre ekonomisk 
standard. Det finns dock ingen statistik över hur många som tidigare haft försörjningsstöd som 
åter söker försörjningsstöd när arbetsmarknadsanställningen upphör. 

De som anställs i arbetsmarknadsanställning hos Jobb Borås anställs främst via kollektivavtalet BEA19. 
De anställda får avsättningar till pension och tjänar in till semester, kvalificerar sig till A-kassa, men 
får i regel lägre lön än övriga anställda. Arbetsmarknadsanställningarna är också tidsbegränsad och 
med kortare uppsägningstid. Arbetsmarknadsanställningarna får enligt både lokala och nationella 
kollektivavtal inte ersätta ordinarie anställningar. Enligt intervjuade finns det alltid risk att förvaltningar 
istället för att anställa till ordinarie villkor väljer att anställa via Jobb Borås och därmed slippa 
anställningskostnaderna som då bärs av Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen. Det finns 
också risk för inlåsningseffekter för personer i arbetsmarknadsanställningar. Detta genom att drivkraften 
att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden minskar i och med arbetsmarknadsanställningen 
enligt de intervjuade. Då Jobb Borås har en omfattande verksamhet kan procentuellt små 
undanträngningseffekter, och inlåsningseffekter påverka den ordinarie arbetsmarknaden negativt.

En stor grupp av de som deltar i arbetsmarknadsåtgärder blir enligt intervjuade efter 
arbetsmarknadsanställningen återremitterade till Arbetsförmedlingen och i vissa fall därefter åter 
till Jobb Borås. Enligt nedan avslutades insatserna på Jobb Borås för 142 personer p.g.a. jobb på den 
ordinarie arbetsmarknaden och för 72 p.g.a. studier finansierade av CSN. Siffrorna uppges inte vara 
tillförlitliga. Bland de som får jobb är det vanligt med jobb i exempelvis vikariebank. Enligt fackförbundet 
Kommunal är det inte ovanligt att personer som tidigare varit i arbetsmarknadsanställningar 
återkommer till nya arbetsmarknadsanställningar efter ett antal år. 

18 Information om vad de olika anställningsformerna innebär finns här; https://www.arbetsformedlingen.

se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html. Trygghetsanställningar; https://

www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/

lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf. OSA; https://www.arbetsformedlingen.se/

download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf. Utvecklingsanställling; https://www.arbetsformedlingen.se/

download/18.306228a513d6386d3d849aa/1509521324532/lonebidrag-for-utveckling-i-anstallning_as.pdf.   
19 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod.html
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/1509521282661/lonebidrag-for-trygghet-i-anstallning_arbetssokande.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.46ccfec5127ddccec778000485/osa_as.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d849aa/1509521324532/lonebidrag-for-utveckling-i-anstallning_as.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.306228a513d6386d3d849aa/1509521324532/lonebidrag-for-utveckling-i-anstallning_as.pdf
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Tabell 6.20

Kommunfullmäktiges och Arbetslivsnämndens indikatorer

Kommunfullmäktige har i Budget 2017 fastställt tre indikatorer som berör granskningen: Andel 
barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i %, Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret, samt Antal personer med arbetsmarknadsanställning. 

Arbetslivsnämnden har i Budget 2017 fastställt en indikator som berör granskningen: Växla bidrag 
mot lön.

20  Källa: Arbetslivsförvaltningen; Viss verksamhetsstatistik ur verksamhetssystemet VIVA, 2018-01-26

Avslutsorsaker Jobb Borås 2017 Kvinnor Män Summa Andel

Arbete 70 72 142 20%

Åter till annan remittent, 

Arbetsförmedlingen m.fl.
72 53 125 17%

Studier 38 34 72 10%

 Insats inom Arbetsförmedlingen 37 24 61 8%

Praktik/insats slutförd 30 26 56 8%

Åter till remittent, Försörjningsenheten 25 30 55 8%

Ej tillgänglig 18 26 44 6%

Praktik/insats avbruten 19 22 41 6%

Flyttat 20 10 30 4%

Insats inom Försäkringskassan 16 13 29 4%

Annat avslut - - 23 3%

Övrigt 10 12 22 3%

Egen begäran 8 7 15 2%

JB - Föräldraledighet 13 0 13 2%

376 329 728 100%

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2016 Målvärde 
2017

Utfall T1 
2017

Utfall T2 
2017

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

97,1 98 97,7 97,8

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

563 500 540 489

Antal personer med 
arbetsmarknadsanställningar.

388 440 501 520

Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Målvärde 
2017

Utfall T1 
2017

Utfall T2 
2017

Växla bidrag mot lön 81 minst 75 80 85
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Varken Kommunfullmäktiges eller Arbetslivsnämnden indikatorer styr mot att få in arbetslösa på den 
ordinarie arbetsmarknaden. De intervjuade menar att deras roll inte heller är att få in arbetslösa på den 
ordinarie arbetsmarknaden, utan uppdraget är att minska försörjningsstödet, öka egenförsörjningen, 
samt att förbereda de arbetslösa för den ordinarie arbetsmarknaden. Verksamheten uppges dock 
den senaste tiden gått mer och mer mot arbetsmarknadsanställningar inom bristyrken. Bland annat 
genom det s.k. integrationsspåret där arbetsmarknadsanställning kombineras med relevant utbildning 
i syfte att personen på sikt ska kunna få en ordinarie anställning inom ett bristyrkesområde.  

Sammanfattningsvis konstateras att Arbetslivsnämnden når Kommunfullmäktiges mål om 
egenförsörjning. Arbete och lön uppges på sikt stimulera deltagare att söka jobb på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Det finns dock ingen tillförlitlig statistik över hur många som faktiskt inte 
återgår till försörjningsstöd eller får arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Risk finns för 
undanträngnings- och inlåsningseffekter. Dessa risker är inte analyserade av Arbetslivsförvaltningen.

2.1.5 Samordning med statliga aktörer och kommunala 
förvaltningar
Intervjuade menar att Arbetslivsförvaltningen har ett gott samarbete och stöd med övriga förvaltningar, 
bl.a. Stadsledningskansliet.

Arbetsförmedlingen sköter den största delen av arbetet med att få arbetslösa i sysselsättning, de 
uppges dock ha svårt att nå dem som är längst från arbetsmarknaden. Kommunen har därför som 
ett led i att minska försörjningsstödet tagit över mer och mer av det statliga ansvaret. De intervjuade 
uppger att Arbetslivsförvaltningen genom sin lokalkännedom har bättre förutsättningar att arbeta 
med de individer som är längst bort från arbetsmarknaden. Kommunen uppges också ha bättre 
kunskap om den lokala arbetsmarknaden jämfört med Arbetsförmedlingen. 

Jobb Borås har ett nära samarbete med Försäkringskassan, främst för att bedöma olika individers 
arbetsförmåga.

Sammanfattningsvis konstateras att Arbetslivsförvaltningen uppges ha ett gott samarbete med 
berörda statliga och kommunala aktörer. Arbetslivsförvaltningen har successivt tagit över mer och 
mer av det statliga ansvaret för målgruppen.
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3 Stadsrevisionens Bedömningar
Arbetslivsnämnden är framgångsrik i arbetet med att minska försörjningsstödet och når i stort 
Kommunfullmäktiges målsättningar. Arbetslivsnämnden framhåller de fördelar som finns med att 
få personer med försörjningsstöd in i arbetsmarknadsåtgärder. Arbetslivsnämnden har en utpräglat 
hård biståndsbedömning och omfattande krav ställs på den enskilde för att beviljas försörjningsstöd. 
Antal hushåll med försörjningsstöd minskar från en redan låg nivå, och kostnaden per invånare 
för försörjningsstöd minskar. Samtidigt ökar Borås Stads kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 
och kostnaderna är höga i jämförelse med urvalsgrupperna Större stad, och Övriga Sjuhärad. 
Arbetslivsnämnden gör inte någon riskanalys av eventuella negativa effekter som den hårda 
biståndsbedömningen avseende försörjningsstöd har för den en enskilde.

Målsättningen är att praktiken på Återbruk ska vara under max sex månader, men i realiteten 
är deltagarna i verksamheten längre tid, siffran är osäker eftersom Återbruk inte följer upp på 
aggregerad nivå hur länge deltagarna är i verksamheten. Stadsrevisionen gör bedömningen att 
Arbetslivsnämnden löpande bör följa och utvärdera Återbruks verksamhet i syfte att säkerställa 
att verksamheten är relevant och utvecklande för den enskilde.

Borås Stad genom Arbetslivsnämnden har en omfattande verksamhet som ytterst syftar till att få 
arbetslösa individer i egenförsörjning, och därigenom minska andelen hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd. Som egenförsörjning räknas bl.a. arbetsmarknadsanställningar. Arbetslivsnämnden 
är framgångsrika i arbetet och når Kommunfullmäktiges uppsatta mål. Arbetslivsnämnden har dock 
inga målsättningar som styr mot den ordinarie arbetsmarknaden och följer inte heller systematiskt 
upp i vilken omfattning arbetsmarknadsanställningarna leder till anställningar på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämnden vet inte i vilken omfattning individerna återgår till försörjningsstöd 
efter att deras arbetsmarknadsanställning, och eventuella A-kasseperiod tagit slut. Cirka 5,5 % 
av kommunens anställda har en arbetsmarknadsanställning, och ca 3 % av kommuninvånarna i 
arbetsför ålder har under 2017 haft en arbetsmarknadsinsats i någon form i kommunens regi.21 Trots 
att verksamheten de senaste åren har vuxit mycket kraftigt har ingen analys har gjorts avseende 
vilka eventuella inlåsnings- och undanträngningseffekter arbetsmarknadsåtgärderna får eller hur de 
påverkar kvaliteten i stadens verksamheter. Stadsrevisionens bedömning är att Arbetslivsnämnden 
löpande bör följa utvecklingen och kvaliteten på arbetsmarknadsåtgärderna i syfte att minimera 
inlåsnings- och undanträngningseffekter och säkerställa relevanta arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är 
ändamålsenliga.  Arbetslivsnämnden når Kommunfullmäktiges mål om egenförsörjning. Arbete 
och lön uppges stimulera deltagare att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns dock 
ingen tillförlitlig statistik över hur många som faktiskt inte återgår till försörjningsstöd eller får jobb 
på den ordinarie arbetsmarknaden efter arbetsmarknadsinsatserna. Risk finns för undanträngnings- 
och inlåsningseffekter. Arbetslivsnämnden bör löpande följa vilka kortsiktiga och långsiktiga 
effekter som nämndens arbetsmarknadsinsatser leder till. Arbetslivsnämnden bör ytterligare öka 
ansträngningarna för att få in deltagarna i anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden. 

21  Inklusive arbetsmarknadsanställningarna
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________________________________
Andreas Ekelund
Revisionschef

________________________________
Olof Fredholm
Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar

Kommunallagen (1991:900)

Kommunallagen (2017:725)

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Socialtjänstlagen (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter

Borås Stads budget 2017

Arbetslivnämndens budget 2 2018

Intervjuer

Intervju 1 med representant för Arbetslivsförvaltningen. 2018-01-08

Intervju 2 med representant för Arbetslivsförvaltningen. 2018-01-12

Intervju 3 med representant för Arbetslivsförvaltningen. 2018-01-17

Intervju 4 med representant för Arbetslivsförvaltningen. 2018-01-18

Intervju 5 med representant för Arbetslivsförvaltningen. 2018-01-19

Intervju 6 med representant för Arbetslivsförvaltningen. 2018-01-24

Intervju 7 med representant för Kommunal. 2018-01-26

25 telefonintervjuer med enhetschefer i Vård och äldreförvaltningen 2018-01-26, samt 2018-01-29

Rapporter

Nybom, Jenny; Aktivering av socialbidragstagare, Stockholms universitet, 2012 

Bergmark, Åke; Ekonomiskt bistånd – försörjningsvillkor och marginalisering, underlagsrapport 
Kommissionen för jämlik hälsa, 2016. 
  
Borås Stads Budget 2017: s 83

Statistik
Den jämförande statistiken i rapporten är hämtad via Kolada.se, ursprungskällan är SCB

Borås Stad; viss verksamhetsstatistik ur verksamhetssystemet VIVA, 2018-01-26.
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Övrigt
Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 

Borås Stad; Stadskansliet, Personal och förhandling, Förhandlingsprotokoll § 17/17

Socialstyrelsen; Ekonomiskt bistånd – En handbok för socialtjänsten, 2013

Ändring i Socialtjänstlagen Proposition 1996/97:124
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Arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad
Krav på arbete och aktiveringsåtgärder med arbetsmarknads-
inriktning är sedan länge en av hörnstenarna i den svenska 
ekonomiska och sociala modellen. Innebörden är mångtydig och 
handlar både om arbetsmoral och ansvar och om den enskildes 
rätt. Det finns stora variationer mellan kommuner i vilken grad 
sociala problem eller arbetslöshet anses som dominerande orsak 
till hjälpbehovet och vad man bör satsa resurser på. 

Utbetalningen av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd har 
minskat kraftigt i Borås Stad de senaste åren samtidigt som 
antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsanställningar 
ökat betydligt.

Utifrån ovanstående bakgrund har Stadsrevisionen granskat om 
Borås Stads arbete med arbetsmarknadsinsatser är ändamålsenligt 
med avseende på kostnader, följsamhet mot lagstiftning och 
effekter för kommunen och personer som är involverade.

Bedömningar
Arbetslivsnämnden är framgångsrik i arbetet med att minska 
försörjningsstödet och når i stort Kommunfullmäktiges 
målsättningar. Arbetslivsnämnden framhåller de fördelar 
som finns med att få personer med försörjningsstöd in i 
arbetsmarknadsåtgärder. Arbetslivsnämnden har en utpräglat 
hård biståndsbedömning och omfattande krav ställs på den 
enskilde för att beviljas försörjningsstöd. Antal hushåll med 
försörjningsstöd minskar från en redan låg nivå, och kostnaden 
per invånare för försörjningsstöd minskar. Samtidigt ökar Borås 
Stads kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och kostnaderna 
är höga i jämförelse med urvalsgrupperna Större stad och övriga 
Sjuhärad. Arbetslivsnämnden gör inte någon riskanalys av 
eventuella negativa effekter som den hårda biståndsbedömningen 
avseende försörjningsstöd har för den en enskilde.

Målsättningen är att praktiken på Återbruk ska vara under 
max sex månader, men i realiteten är deltagarna i verksamheten 
längre tid, siffran är osäker eftersom Återbruk inte följer upp 
på aggregerad nivå hur länge deltagarna är i verksamheten. 
Stadsrevisionen gör bedömningen att Arbetslivsnämnden 
löpande bör följa och utvärdera Återbruks verksamhet i syfte 
att säkerställa att verksamheten är relevant och utvecklande 
för den enskilde.

Borås Stad genom Arbetslivsnämnden har en omfattande 
verksamhet som ytterst syftar till att få arbetslösa individer i 
egenförsörjning, och därigenom minska andelen hushåll som 
är beroende av försörjningsstöd. Som egenförsörjning räknas 
bl.a. arbetsmarknadsanställningar. Arbetslivsnämnden är 
framgångsrika i arbetet och når Kommunfullmäktiges uppsatta 

mål. Arbetslivsnämnden har dock inga målsättningar som styr mot 
den ordinarie arbetsmarknaden och följer inte heller systematiskt 
upp i vilken omfattning arbetsmarknadsanställningarna 
leder till anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Arbetslivsnämnden vet inte i vilken omfattning individerna återgår 
till försörjningsstöd efter att deras arbetsmarknadsanställning, och 
eventuella A-kasseperiod tagit slut. Cirka 5,5 % av kommunens 
anställda har en arbetsmarknadsanställning, och ca 3 % av 
kommuninvånarna i arbetsför ålder har under 2017 haft en 
arbetsmarknadsinsats i någon form i kommunens regi.  Trots 
att verksamheten de senaste åren har vuxit mycket kraftigt 
gör Stadsrevisionen bedömningen att ingen analys har gjorts 
avseende vilka eventuella inlåsnings och undanträngningseffekter 
arbetsmarknadsåtgärderna får eller hur de påverkar kvaliteten 
i stadens verksamheter. Arbetslivsnämnden bör löpande följa 
utvecklingen och kvaliteten på arbetsmarknadsåtgärderna i 
syfte att minimera inlåsnings- och undanträngningseffekter 
och säkerställa relevanta arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att de 
kommunala arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga.  
Arbetslivsnämnden når Kommunfullmäktiges mål om 
egenförsörjning. Arbete och lön uppges stimulera deltagare 
att söka jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det finns 
dock ingen tillförlitlig statistik över hur många som faktiskt 
inte återgår till försörjningsstöd eller får jobb på den ordinarie 
arbetsmarknaden efter arbetsmarknadsinsatserna. Risk finns för 
undanträngnings- och inlåsningseffekter. Arbetslivsnämnden 
bör löpande följa vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter som 
nämndens arbetsmarknadsinsatser leder till. Arbetslivsnämnden 
bör ytterligare öka ansträngningarna för att få in deltagarna i 
anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden.
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Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden juni 2018 

 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar flytta nämndsammanträdet till torsdagen den 14 

juni klockan 17.00.  

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivnämnden föreslås flytta nämndsammanträdet den 12 juni kl. 17.00 till 

den 14 juni klockan 17.00.               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033 358469 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-05-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

a) Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 181  

Kommunens Kvalitet i Korthet 2017   

b) Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 180 

SCB:s Medborgarundersökning 2017   

c) Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 173 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017 

Dnr 2018-00049  

d) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 58 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Mänskliga rättigheter är en 

kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-stad  

e) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 59 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning   

f) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 45 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

år 2017     

g) Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-12 § 65  

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

h) Beslut om statsbidrag för personligt ombud 

i) Lokalförsörjningsnämndens skrivelse av 2018-04-24 

Internhyressystemet, förtydligande avseende 2:a hands uthyrning och 

komplettering av regler för lokalbank  

j) Arbetslivsförvaltningen FSG 2018-04-10 Protokoll             
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