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Arbetslivsförvaltningen
Per-Olof Jinnegård, 033-35 38 85

2017-06-12

Dnr 2017/ALN0042

Arbetslivsnämnden

Budgetuppföljning efter maj 2017

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje
månad och redovisar denna för nämnden.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-maj 2017 med
helårsprognos.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Per-Olof Jinnegård
Chef för ekonomifunktion
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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 den enskildes behov. Insatser
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa
utförare inom sitt verksamhetsområde.
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten.
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.
Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och
invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger
också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finsk
förvaltningsområde.
Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna.
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när
det gäller tolkförmedlingen Väst.
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2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201605

Budget2017

Budget
2017-05

Utfall 201705

Prognos
2017

Avvikelse

Central,
administr
ation

-4 127

-14 077

-5 812

-4 119

-14 077

0

Politisk
verksamh
et

-582

-1 476

-614

-528

-1 476

0

IFO
ekonomis
kt bistånd
exkl.
försörjnin
gsstöd

-24 718

-68 360

-28 396

-28 662

-67 360

1 000

Försörjnin
gsstöd

-29 034

-66 500

-27 708

-25 329

-64 500

2 000

Integratio
n

675

-4 024

-1 672

-386

-4 024

0

Arbetsma
rknadsins
atser

-23 558

-51 070

-24 358

-28 399

-54 334

-3 264

Feriearbet
en

0

-15 000

0

0

-15 000

0

-1 949

-3 629

-1 503

-2 231

-3 629

0

0

-2 264

-943

0

0

2 264

-83 293

-226 400

-91 006

-89 654

-224 400

2 000

Tkr

Övrigt
Buffert
Summa

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 2 000 tkr. Resultatet består av underskott
med, - 3 264 tkr arbetsmarknadsinsatser, + 1 000 tkr övrig IFO, + 2 000 tkr försörjningsstöd, samt
buffert + 2 264 tkr.
Central administration
Administrationen som består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion, kvalitet och
utveckling samt Pul-handläggare. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat.
Politisk verksamhet
Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas
gå plus minus noll.
IFO (Individ och familjeomsorg)
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det
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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 rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2017, 66 500 tkr. Nettokostnaden för
försörjningsstödet är t.o.m. maj 2017, 25 329 tkr. Budgeten för samma period är 27 708 tkr,
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 2 379 tkr. Jämfört med 2016 är resultatet bättre med,
3 705 tkr och jämfört med år 2015 är resultatet bättre med 5 346 tkr. Nettokostnaden för
försörjningsstödet beräknas till 64 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr.
Utveckling av försörjningsstödet.

2017

Utfall tkr

2016

Utfall tkr

2015

Utfall tkr

Januari

4 942

Januari

5 705

Januari

4 482

Februari

4 583

Februari

4 998

Februari

6 237

Mars

5 492

Mars

5 830

Mars

6 363

April

4 980

April

6 607

April

6 449

Maj

5 332

Maj

5 894

Maj

7 144

S.A Jan-Maj

25 329

S.A Jan-Maj

29 034

S.A Jan-Maj

30 675

Prog.Bokslut

64 500

Bokslut

65 250

Bokslut

73 393

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en del av
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en
normal arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. Grundinställningen för både personal och klienter är
tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne
och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden.
Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för
klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation.
Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid
handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsstödet består av de små detaljerna som gör
skillnaden, små saker får stora saker att hända. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker
socialsekreteraren att hitta andra alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika
metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som
bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i
socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att
ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för
klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller
försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte
valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvar
för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns
möjlighet att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.
Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver
bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt.
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Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd.
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till
och med maj har personalkostnaden varit 8 956 450 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 5 735 053 kr,
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 3 221 397 kr. Under samma period har
minskningen av försörjningsstöd varit 2 967 289 tkr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas
med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i maj har varit 78 personer.
Antal hushåll med försörjningsstöd var 2017-05-31, 903 hushåll jämfört med 2016-05-31, 1068 hushåll
och 2015-05-31, 1111 hushåll.
Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2017-05-31, 534
hushåll jämfört med 2016-05-31, 570 och 2015-05-31 570.
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2017-05-31 97,50 %,
jämfört med 2016-05-31, 96,96 %.
Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer
som erhåller försörjningsstöd. Det som kan göras enligt lagstiftning gör idag.
Relationsvåldsenhet
Relationsvåldsenheten som har ett tydligt ansvar i Borås Stad när det gäller att utreda, fatta beslut och
följa upp ärenden som rör våldsutsatta vuxna. Enheten har ansvaret för handläggning vad gäller
personer över 18 år, som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld, liksom uppdraget att samordna
insatser internt och externt på operativ nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda
ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden.
Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 1 000 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 och 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 sina
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 under 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 2017
•
•
•
•
•
•
•

Romsk inkludering, där Arbetslivsnämnden satsar 500 tkr samt Länsstyrelsen som bidrag med
500 tkr.
Samråd Nationella minoriteter.
Integrationsråd.
Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer.
Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet.
Integrationsdag.
Flyktingguider/Fadderfamiljer där Arbetslivsnämnden satsar 639 tkr samt Länsstyrelsen 492 tkr.

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 665 625 kr, antal 112
i maj, antal 111 i april, antal 105 i mars, antal 105 i februari, antal 100 i januari, till Förskolenämnden för
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år.
Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 4 718 750 kr, antal 305
i maj, antal 296 i april, 296 antal i mars, antal 305 i februari, antal 308 i januari, till Grundskolenämnden
för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.
Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 318 750 kr, antal 87 i
maj, antal 84 i april, antal 85 i mars, antal 82 i februari, antal 84 i januari, till Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan.
Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 11 903 427 kr, antal
924 i maj, antal 908 i april antal 918 i mars, antal i februari 920, antal i januari 917, till Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare).
•
•
•
•
•

Antalet mottagna flyktingar var 2017-05-31, 372 st jämfört med 2016-05-31, 344 st.
Utav de 372 mottagna flyktingarna kommer 57 % från Syrien, 12 % från Somalia, 9 % från
Afghanistan, 6 % från Irak, 5 % från Eritrea, 1 % från Jemen, 1 % från Iran, 1 % från Palestina,
1 % från Ryssland, 1 % Jordanien, 1 % från Libanon, 1 % från Nigeria samt 4% statslösa.
Åldersmässigt är det 47 % i åldern 20-39 år, 17 % 7-15 år, 13 % 40-59 år, 8 % 2-5 år, 8 % 16-19
år, 3 % 6 år, 2 % 0-1 år samt 2 % 60 -.
56 % är män och 44 % är kvinnor.
Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 228 personer, utav de 228 personerna är det
22 % som gått i skola över 12 år, 20 % som gått i skola 10-12 år, 19 % som gått i skola mellan
7-9 år, 10 % som gått i skola 4-6 år, 6 % som gått i skola 1-3 år, samt 23 % ingen
utbildning/uppgift saknas.

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen
och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad 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 till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning.
Jobb Borås
Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås.
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser.
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också
med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under 2017.
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Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under maj 2017 har det varit 772 deltagare i verksamheten..
En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter.
Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och
förutsättningar.
Verksamheten består av:
•

Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2017-05-31, 516 personer jämfört med 2016-05-31, 418
personer.
•

Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön

Varav växla bidrag mot lön var 2017-05-31, 78 personer jämfört med 2016-05-31, 68 personer.
•

•

•
•
•

Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 78 personer har
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under maj månad.
Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2016 finns en budget på 1 826 tkr, under maj
månad har det varit 18 personer från denna grupp som har haft en anställning.
Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.
Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2016, har det
varit under maj har det varit 4 ungdomar.
Lokalt kunskapslyft, där under maj månad har varit 14 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 det lokala kunskapslyftet undersökas.
Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3
ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3.
Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 3 264 tkr.
Under maj 2017 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan.
•
•

148 Trygghetsanställning
92 OSA Anställningar
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•
•
•
•
•
•
•
•

77 Extratjänster
69 Särskilt anställningsstöd
57 Utvecklingsanställningar
46 Nystartsjobb
10 Lönebidrag
8 Instegsjobb
5 Trainee
4 Ungdomsanställning

Feriearbeten
Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått
ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer.
Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida
personalbehov. Under feriearbeten finns en budget för 1 367 feriearbeten, samma antal som arbetade
som feriearbetare under år 2016. 1 863 ungdomar har sökt feriearbete för år 2017 jämfört med 1 850
för år 2016 och 1 809 för år 2015. 1443 ungdomar har tackat ja till feriearbete för år 2017 jämfört med
1 394 för år 2016. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat tkr.
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben kvalitativt; där såväl handledarens som
elevens erfarenhet/upplevelser framkommer.
Alternativa arbetsmarknaden
Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS
eller socialpsykiatrin.
Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden,
ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.
De olika verksamheter son 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
Secondhand 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 centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid
återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora
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•
•

•

områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk.
Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16.
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. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2017. Bidraget till
Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för
nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland. Borås Stad har även
ett samarbete med IF Elfsborg där Arbetslivsnämnden är med och bidrar med sin del.
Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll.
Övrigt
Övrigt som består av personligt ombud, bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas
göra ett nollresultat.
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3 Verksamhetsmått
3.1 Individ- och familjeomsorg
3.1.1 Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsmått

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Maj 2017

Antal hushåll med
försörjningsstöd

1 068

950

903

Verksamhetsmått

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Maj 2017

Mottagna flyktingar

344

900

372

Verksamhetsmått

Utfall Maj 2016

Budget 2017

Utfall Maj 2017

Antal personer i
arbetsmarknadsinsats
er

350

325

438

Antal växla bidrag mot
lön

68

75

78

Antal hushåll med försörjningsstöd

Utfall
903

3.1.2 Flyktingmottagning

Mottagna flyktingar

Utfall
372

3.2 Arbetsmarknadsinsatser

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser

Utfall
438
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Antal växla bidrag mot lön

Utfall
78
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Nämndens beslut
Arbetslivsnämnden föreslås att godkänna upprättat yttrande och översänder det till
Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Arbetslivsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande med undantag för kapitlen om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassor.
Arbetslivsnämnden har utarbetat yttrandet tillsammans med Sociala Omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden
Utredaren lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i socialförsäkringsbalken
(SFB) i syfte att underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som de
svenska trygghetssystemens stabilitet kvarstår. Unionsrätten reglerar i samordningsförordningen 883/2004 att personer i gränsöverskridande situationer inte ska vara
dubbelförsäkrade genom att vara berättigad till ersättning från flera staters socialförsäkringsförmåner samtidigt som ingen ska sakna försäkringsskydd. Förslagen ger en
bättre anpassning till EU-rätten. Vissa ändringar medför ökad tydlighet och förståelse
för regelverket. Det föreslås ändringar för ökad rättssäkerhet.
Förslagen kan innebära att det finns en viss risk för att vissa kommuner och landsting
kan få ökade kostnader. Förslagen innebär endast marginell påverkan för Borås.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Lennart Gustavsson
Verksamhetschef
Bilaga: Sammanfattning
Länk till Regeringskansliet: Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld

Sammanfattning

Svensk social trygghet i en globaliserad värld
Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet föreslår i sitt betänkande ett antal åtgärder i syfte att ta fram ett tydligt,
hållbart och lättillgängligt regelverk avseende försäkringstillhörighet,
som skapar goda förutsättningar för gränsöverskridande personrörlighet samt en effektiv och rättssäker myndighetsadministration.
Uppdraget till utredningen har varit att göra en översyn av försäkringsvillkoren i de sociala trygghetssystemen. Det är en bred definition av sociala trygghetssystem då trygghetssystemen innefattar
socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring.
Även en översyn av socialavgifterna i perspektivet rörlighet över gränserna ingår i utredningens uppdrag. Utredningens förslag ska ta till
vara intresset av en god balans mellan att bevara ett sammanhållet
svenskt socialt trygghetssystem med hög legitimitet och de behov av
internationell karaktär som finns i en alltmer globaliserad värld.
I det tilläggsdirektiv som utredningen fått tydliggörs att det bör
vara ett krav att en person vistas lagligen i landet för att få tillgång
till svenska bosättningsbaserade förmåner.
Betänkandet består av två delar. Del ett innehåller bakgrundskapitel och beskrivningar av för uppdraget relevant gällande svensk
rätt samt en fördjupad beskrivning av relevant internationell rätt.
Del två innehåller utredningens överväganden och förslag.
Behovet av översyn och utgångspunkter för utredningen
Utredningen beskriver, analyserar och lämnar förslag kring hur villkoren för att få tillgång till de svenska sociala trygghetssystemen
behöver förändras. Förändringarna görs i ljuset av en allt mer internationaliserad världsekonomi, förändrad demografi med ökad migra33
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tion till och från Sverige samt den rättsliga utvecklingen som skett
internationellt, inom Europeiska Unionen (EU)/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt nationellt sedan Sverige blev
medlem i EU år 1995. Välfungerande och hållbara sociala trygghetssystem, som är anpassade till dagens samhälle, är en viktig förutsättning för att möjliggöra och underlätta rörlighet på den internationella arbetsmarknaden.
Sverige har ratificerat ett antal internationella konventioner där
social trygghet ingår som en del av mänskliga rättigheter. Sverige har
även tecknat bilaterala avtal om social trygghet med ett antal andra
stater. Fri rörlighet för personer och rätten att tillhandhålla gränsöverskridande tjänster är grundläggande fri- och rättigheter inom
EU/EES, som syftar till att skapa en inre, gemensam marknad för
varor, kapital, tjänster och arbetskraft. För att underlätta och främja
dessa grundläggande principer har ett gränsöverskridande system för
samordning av social trygghet utvecklats på EU-nivå, som syftar till
att säkerställa sociala rättigheter och likabehandling av EU/EESmedborgare i olika gränsöverskridande situationer som t.ex. arbete
eller vistelse i annan medlemsstat. Grundtanken är att EU/EES-medborgare som flyttar till eller vistas i en annan EU/EES-stat varken ska
förlora intjänade sociala rättigheter eller bli ”dubbelförsäkrade” och
betala avgifter eller få ersättning från flera stater samtidigt.
De svenska förutsättningarna
Sveriges befolkning har passerat 10 miljoner i januari 2017 och bedöms växa till knappt 13 miljoner år 2060. En tydlig demografisk förändring under denna period är att andelen äldre i befolkningen antas
fortsatt växa. Arbetskraften antas inte växa i samma takt. Den ökning
av arbetskraften som ändå sker bedöms i allt väsentligt komma från
personer som flyttat till Sverige.
Utformningen av de svenska sociala trygghetssystemen har specifika drag som gör att de ingår i det som brukar kallas den nordiska
välfärdsmodellen. Denna modell präglas bland annat av universalism
i bemärkelsen att hela befolkningen omfattas av välfärdssystemen.
I modellen ses sociala rättigheter inte endast som en angelägenhet
för lägre samhällsklasser, utan utsträcks även till att få stor betydelse
för medelklassen. Modellen syftar till att ge en gemensam hög nivå
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av välfärd och inte bara en garanterad miniminivå. Finansieringen
sker genom en kombination av socialavgifter och skatter.
Sverige har (tillsammans med Finland) en förvaltningsmodell som
kännetecknas av från regeringen fristående myndigheter, förbud mot
ministerstyre och självständigt beslutsfattande i maktutövningen mot
den enskilde. De flesta andra stater i Europa har i stället förvaltningsmodeller med ett uttalat ministerstyre. En konsekvens av detta är att i
dessa stater kan politiska ställningstaganden få direkt genomslag i
förvaltningen vid till exempel den nationella tolkningen av domar
från EU-domstolen. I Sverige ansvarar myndigheterna självständigt
för detta.
Allmänna överväganden
De svenska sociala trygghetssystemen i form av socialförsäkring,
arbetslöshetsersättning samt hälso- och sjukvård är alla centrala delar
i den svenska välfärdsmodellen. Systemen har under lång tid framgångsrikt bidragit till att bekämpa fattigdom, förbättra folkhälsan och
medverkat till en mer rättvis fördelning av de ekonomiska resurserna i
Sverige. De har därmed bidragit till både social sammanhållning och
ekonomisk tillväxt.1
De svenska sociala trygghetssystemen måste vara väl anpassade för
de möjligheter och de utmaningar som följer av ökad globalisering
med en allt mer integrerad världsekonomi och en ökad gränsöverskridande personrörlighet. Utifrån dessa utmaningar behövs ett tydligt regelverk för vad som krävs för att omfattas av svensk social trygghet som underlättar för enskilda att avgöra sitt försäkringsskydd och
som möjliggör en rättsäker och effektiv administration. Villkoren för
att omfattas av de sociala trygghetssystemen behöver utvecklas mot
denna bakgrund.
Tilliten till de sociala trygghetssystemen ligger på en hög nivå.
De åtgärder som behöver vidtas med anledning av gränsöverskridande personrörlighet bör utformas så att denna tillit upprätthålls.
De allmänna svenska sociala trygghetssystemen kan sägas utgå från
tre principer – universell tillgång för alla, individuella rättigheter samt
solidarisk finansering via socialavgifter och skatter. Dessa principer
1

SOU 2015:21, s. 235.
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har varit synnerligen stabila under lång tid och har en stark folklig
förankring. Det finns inte skäl att ändra dessa principer enbart utifrån
perspektivet gränsöverskridande personrörlighet.
Bosättning eller arbete bör även fortsättningsvis vara de huvudsakliga grunderna för att omfattas av den sociala tryggheten i Sverige.
Samtidigt finns det skäl att förtydliga och anpassa regelverket kring
bosättning respektive arbete i syfte att både upprätthålla tilliten till
systemen och vid behov underlätta gränsöverskridande rörlighet samt
möjliggöra en effektiv och rättssäker administration. Villkoren för att
omfattas av och få tillgång till förmåner inom svensk social trygghet
bör så långt möjligt förutsätta att en person vistas lagligen i landet.
Tillämplig lagstiftning i gränsöverskridande situationer
För personer i olika gränsöverskridande situationer finns olika internationella, europeiska, nordiska regelverk och i bilaterala avtal som
syftar till att ge dessa personer socialt trygghetsskydd. Gränsöverskridande situationer kan omfatta många olika grupper av personer
som rör sig över landsgränserna av många olika anledningar, som
exempelvis arbete, studier eller familjeförhållanden.
Grundprincipen vid samordning i gränsöverskridande situationer
är att endast en stats lagstiftning ska vara tillämplig. Syftet med att
endast en stats lagstiftning ska gälla är att ingen ska stå utan socialt
skydd, men inte heller omfattas av fler än en stats sociala trygghetssystem. Detta kräver att de berörda staterna samarbetar så att den
enskilde inte går miste om rättigheter när han eller hon bosätter sig
eller arbetar i en annan stat. Inom EU/EES och Norden finns ett väl
utvecklat regelverk som reglerar detta. Även avtal om social trygghet
som Sverige har med andra stater är del av regelverket för samordning
av sociala trygghetsförmåner.
Jag föreslår att det för den enskildes trygghet och rättssäkerhet
ska införas en rätt att på begäran få prövat om han eller hon är
försäkrad enligt SFB, samt att få ett intyg som visar detta. Det införs
även en rätt att överklaga beslutet. En rätt att överklaga beslut som är
utfärdade med stöd av avtal om social trygghet ska också införas.
Ett sådant intyg från Försäkringskassan skulle till exempel kunna användas av en utsänd arbetstagare eller av en person som avser
att bedriva näringsverksamhet i länder utanför EU/EES, och som
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är försäkrade i samband med utsändning från Sverige. Jag bedömer
att förslaget underlättar för personer som ska tjänstgöra i stater
med vilka Sverige inte har avtal om social trygghet, oavsett om de
har en statlig arbetsgivare eller inte, eftersom det skulle medföra en
större tydlighet och förutsägbarhet gällande vilket lands lagstiftning
de kommer att tillhöra under utsändningstiden samt var socialavgifter ska betalas.
Jag bedömer vidare att intyget vid behov även torde kunna
användas som grund för tillgång till vård i Sverige för de personer
som omfattas av samordningsförordningen och har Sverige som
behörig stat, men som inte är folkbokförda i landet. Om dessa personer anses bosatta i Sverige, enligt mitt förslag i 5 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (SFB), kan de också antas uppfylla kraven för tillgång till vård i Sverige enligt 8 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen, särskilt mot bakgrund av att kravet på ett års bosättning i 5 kap. 3 § SFB
tas bort samt att den föreslagna bosättningsbedömningen i hög grad
står i överensstämmelse med den EU-rättsliga.
Utöver att tydliggöra rättigheten för den enskilde att kunna på
begäran få ett intyg om han eller hon omfattas av svensk socialförsäkring, kan mitt förslag bidra till att ge en bättre framtida översikt av hur stort antal personer det gäller där Sverige har ett ansvar
vad gäller den sociala tryggheten. Det är således sammantaget
viktigt att Försäkringskassan fortsättningsvis för löpande statistik
över hur många intyg som utfärdas, och på vilken grund, för att få
en god bild av hur många utanför landets gränser som omfattas av
svensk social trygghet och varför. Detta gäller även dem som är i en
gränsöverskridande situation i Sverige.
Arbete som villkor för att omfattas av svensk socialförsäkring
Att arbeta i Sverige är ett grundläggande villkor för att tillhöra de
arbetsbaserade delarna av de sociala trygghetssystemen och få tillgång
till arbetsbaserade förmånerna. Det handlar exempelvis om sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning på sjukpenningnivå,
inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning samt arbetsskadeersättning. De krav som, förutom arbete, ställs för att omfattas av
socialförsäkringsskydd är till exempel försäkringstider eller arbetstillstånd. För att kunna få en arbetsbaserad förmån beviljad finns krav
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på inkomst, som ligger till grund för förmånsbeloppet. I en gränsöverskridande situation, när en person kommer till Sverige från en
annan EU/EES-stat, kan under vissa förutsättningar faktiska inkomster från den andra medlemsstaten jämställas med inkomster
som intjänats i Sverige.
När det är en gränsöverskridande situation i förhållande till en stat
utanför EU/EES och det inte finns något bilateralt avtal om social
trygghet tillämpas det svenska regelverket för att bedöma arbete.
Jag har övervägt om det finns skäl att närmare definiera eller
reglera vad som avses med förvärvsarbete (till exempel begreppen
anställd, arbetstagare, egenföretagare, uppdragstagare) i SFB.
Min bedömning är dock att dagens arbetsmarknad som består av
en rad olika anställningsformer som ständigt utvecklas och förändras över tid, gör det svårt att närmare definiera förvärvsarbete i
SFB. En sådan reglering skulle kunna leda till oönskade konsekvenser när arbetsmarknaden utvecklas och i förhållande till övrig nationell lagstiftning som på olika sätt reglerar arbete samt i förhållande
till EU-rätten. Jag bedömer därför att ett en närmare definition av
förvärvsarbete i SFB inte bör införas.
Om en person slutar att förvärvsarbeta finns det regler i SFB som
gör att arbetstagaren är fortsatt försäkrad för arbetsbaserade förmåner i tre månader efter att arbetet upphört. Syftet med de svenska
efterskyddsreglerna är att säkerställa socialförsäkringsskydd vid
kortare arbetsuppehåll, som till exempel vid byte av anställning, samt
vid arbetshinder som sjukdom och arbetslöshet. Reglerna har utformats utifrån en nationell kontext och reglerna tillämpas även i gränsöverskridande situationer. I gränsöverskridande situationer innebär
nuvarande regler att personer som har arbetat i Sverige och som
bosätter sig i en annan stat i vissa fall fortsätter att uppbära förmåner i
minst tre månader (efterskyddstiden) från Sverige under förutsättning att de inte arbetar och omfattas av motsvarande försäkring i
den andra staten.
Jag har övervägt att förändra efterskyddstiden eftersom det utifrån
ett gränsöverskridande perspektiv skulle kunna finnas ett visst behov
av att förändra efterskyddtiden. Jag bedömer dock att med hänsyn till
de förändringar som är föreslagna gällande förordning 883/2004 kan
de svenska efterskyddsreglerna med tremånaders frist fylla en bra
funktion och i stället stärka den rättsliga positionen för de som
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lämnar Sverige. Sammantaget är min bedömning därför att i nuläget
inte förändra de svenska efterskyddsreglerna.
Den arbetsbaserade delen av försäkringen gäller under den tid som
en person har ett arbete, eftersom den arbetsbaserade försäkringen ska
ge skydd mot förlorad arbetsinkomst. Det finns inga särskilda villkor
utöver förvärvsarbete för att bli försäkrad. Med den definition
Sverige har av vad som utgör förvärvsarbete kan en person anses
vara arbetstagare även när arbete utförs i mycket liten omfattning
och det finns inget krav på en minimigräns t.ex. i form av inkomstkrav. Dock kan arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare anses vara
en typ av kvalifikationskrav.
Jag har övervägt att införa ytterligare kvalifikationskrav för att bli
försäkrad av socialförsäkringssystemet genom arbete. Den typ av
kvalifikationsvillkor som skulle kunna vara aktuella är t.ex. en viss
minimiinkomst eller att arbetet måste pågå en viss tid. De kvalifikationskrav som finns för att kunna fastställa en sjukpenninggrundande
inkomst (SGI), nämligen en årsinkomst om minst 24 procent av
prisbasbeloppet och ett arbete som kan antas vara under minst sex
månader i följd samt de villkor som kopplade till enskilda förmåner,
är enligt min mening tillräckliga. Dessa villkor säkerställer att det i
praktiken krävs en verklig och varaktig anknytning till den svenska
arbetsmarknaden samt för att en person ska omfattas av den arbetsbaserade delen av socialförsäkringen. Min bedömning är därför att
ytterligare kvalifikationskrav inte är nödvändiga.
Utsända arbetstagare från Sverige
De nuvarande reglerna i SFB medger att arbete utomlands för en
arbetsgivare med verksamhet i Sverige kan anses som arbete i Sverige
om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas
vara längst ett år.2 Syftet är att även om arbetet inte fysiskt utförs i
Sverige är det rimligt att ändå fortsätta omfattas av socialförsäkringsskydd i Sverige under förutsättning att det ändå finns en stark anknytning till Sverige för den enskilde.
Min bedömning är att det inte finns skäl för en generell ändring,
oavsett situation, för utsändning av arbetstagare av annan än statlig
2

6 kap. 4 § SFB.
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arbetsgivare. Den svenska ekonomin är dock djupt integrerad i
världsekonomin. För svenska arbetsgivare kan det finnas situationer där det är angeläget att kunna ha nyckelpersonal utsänd längre
tid än ett år. Jag föreslår därför att den tid som en person arbetar
utomlands som utsänd ska kunna ses som arbete i Sverige i som
längst tre år. Genom förslaget förbättras möjligheterna för svenska
företag att konkurrera på en internationell marknad.
Jag föreslår även ett förtydligande om att en person ska vara
försäkrad enligt SFB vid tidpunkten för utsändning för att kunna
fortsätta att vara försäkrad under utsändningstiden.
Utsändning av egenföretagare från Sverige
Min bedömning är att även om det råder viss osäkerhet kring regelverket vad gäller utsända egenföretagare ska en särskild reglering
för utsändning av egenföretagare från Sverige inte införas i SFB i
dagsläget. För de fysiska personer med fast driftsställe i Sverige
(egenföretagare) ska dock det arbete som de utför utomlands liksom tidigare anses som arbete i Sverige.
Utsändning av arbetstagare till Sverige
Innebörden av det nuvarande regelverket i SFB för utländska arbetsgivare som sänder ut arbetstagare till Sverige för arbete, är att arbete
i Sverige inte ska anses föreligga, om utsändningen sker under motsvarande förhållanden som det som gäller för svenska arbetsgivare
som sänder ut arbetstagare från Sverige. Den närmare innebörden av
”motsvarande förhållanden” har i rättspraxis, förarbeten och doktrin
bedömts som oklar. Min bedömning är trots detta att det nuvarande
rekvisitet motsvarande förhållande i SFB inte ska förändras. Med
motsvarande förhållande bör dock inte avses att den utsände till
Sverige ska omfattas av offentligt inrättade socialförsäkringssystem i
utsändningsstaten.
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Utsändning av egenföretagare till Sverige
Min bedömning är att det inte bör införas särskilda regler i SFB
gällande utsändning av egenföretagare till Sverige.
En svensk frivillig försäkring?
Jag har bedömt lämpligheten av att införa en möjlighet till en frivillig
försäkring för att omfattas av svensk social trygghet vid utsändning.
I detta sammanhang har särskilt den norska modellen för frivillig
försäkring analyserats. Min bedömning är att en sådan möjlighet till
frivillig försäkring av principiella skäl inte bör införas.
Bosättning som villkor för att omfattas av det svenska
socialförsäkringssystemet
Att vara bosatt i Sverige är ett grundläggande villkor för att omfattas
av de bosättningsbaserade delarna av de svenska sociala trygghetssystemen.
I den svenska nationella lagstiftningen finns olika bosättningskrav som utgör grunden för att bedöma huruvida en person anses
bosatt i Sverige och som har direkt anknytning till de sociala trygghetssystemen. Därutöver finns bosättningsbegrepp som endast är
tillämpliga i gränsöverskridande situationer. Dessa regleras av EUrätten eller genom olika bilaterala avtal.
När det gäller bosättningsbegreppet i SFB föreslår jag att det ska
införas en tydligare skiljelinje än i dag mellan socialförsäkringsrättslig bosättning i icke gränsöverskridande respektive gränsöverskridande situationer.
Nuvarande bestämmelse i 5 kap. 2 § SFB ska endast utgöra grund
för att bedöma bosättning i icke gränsöverskridande situationer
medan bosättning i gränsöverskridande situationer ska bedömas enbart med stöd av 5 kap. 3 § SFB. Med en gränsöverskridande situation
avses en situation när en person rör sig eller har rört sig över landsgränser, till exempel i syfte att bo eller arbeta i ett annat land, och
hans eller hennes bosättning i Sverige inte uppfyller villkoren enligt
5 kap. 2 § SFB. De kriterier som i dag ligger till grund för bedöm-
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ningen av bosättning i gränsöverskridande situationer kompletteras
och vidareutvecklas.
De kriterier som i dag ligger till grund för bedömningen av bosättning i gränsöverskridande situationer kompletteras och vidareutvecklas. De föreslagna kriterierna ska endast vara vägledande,
förutom kravet på uppehållstillstånd som är ett styrande kriterium.
Uppehållstillstånd är endast aktuellt för personer som behöver ett
sådant för att vistas lagligen i Sverige. Kriterierna ska endast vara
vägledande, förutom kravet på uppehållstillstånd som är ett styrande
kriterium. Om kravet inte är uppfyllt kan dessa personer inte anses
bosatta. Med detta menas att för de personer där uppehållstillstånd
krävs kan bosättningsbaserade förmåner inte beviljas om kravet inte är
uppfyllt.
Jag har övervägt om även uppehållsrätt och medborgarskap skulle
kunna utgöra en grund för att bedöma bosättning i Sverige, men min
bedömning är att dessa kriterier inte bör användas.
Det finns vissa situationer då personer vistas i Sverige en längre
tid utan att de anses som bosatta i landet. Jag bedömer att dessa
synnerliga skäl som talar emot bosättning inte ska förändras inom
ramen för mitt förslag.
I och med en vårdnadshavares tillsynsansvar för barn kan det
anses vara naturligt att låta ett barn följa vårdnadshavarens bosättning och försäkring i stället för att fastställa barnets bosättning.3
Men redan i dag görs vid tillämpning av SFB bedömningar av om barn
ska anses bosatta här i landet. I många situationer, såväl nationella som
gränsöverskridande, behöver Försäkringskassans handläggare bedöma
och fastställa ett barns faktiska bosättning för att kunna bedöma
rätten till en förmån. Jag föreslår därför ett tydliggörande i SFB om att
barns bosättning ska bedömas och fastställas oberoende av föräldrarnas bosättning.
EU-rättslig bosättning i Sverige
Det EU-rättsliga bosättningsbegreppet ligger till grund för att bedöma
huruvida en person som ingår i personkretsen för samordningsbestämmelserna ska omfattas av socialförsäkringssystemet, hälso- och
3

Jfr 6 kap. 2 § föräldrabalken.
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sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen i Sverige genom
EU-rättslig bosättning.
I dag finns ingen enhetlig, nationell tillämpning av detta begrepp
utan det kan bli aktuellt med flera parallella bedömningar beroende på
vilka system och myndigheter som berörs. Bedömningen för socialförsäkringsområdet, med undantag för pensioner, görs av Försäkringskassan. För pension och pensionsrelaterade förmåner görs denna
bedömning av Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan tar även beslut om rätt till ersättning vid gränsöverskridande vård i annan
unionsstat, ofta i samråd med landstingen, samt utfärdar intyg om
tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige eller i andra unionsstater,
som till exempel europeiska sjukförsäkringskortet. För arbetslöshetsförsäkringen görs denna bedömning av arbetslöshetskassorna när det
gäller helt arbetslösa gränsarbetare och så kallade sällanhemvändare.
När det gäller själva prövningen rapporterar flera myndigheter
att det finns tillämpningssvårigheter med gällande regelverk. Det
gäller mer specifikt vad det EU-rättsliga bosättningsbegreppet omfattar och när bedömningen av bosättning ska göras utifrån EUrätten eller den nationella rätten.
Mot bakgrund av ovanstående gör jag bedömningen att det finns
behov av att se över tolkningen av det EU-rättsliga bosättningsbegreppet samt om möjligt utveckla gemensamma nationella riktlinjer
för hur begreppet ska tolkas av tillämpande myndigheter.
Särskilda personkategorier
I SFB finns regler som möjliggör för särskilda personkategorier, däribland statligt anställda, biståndsarbetare samt medföljande familjemedlemmar till dessa kategorier, att fortsätta omfattas av svensk
försäkring under längre vistelser utomlands.
För framför allt medföljande familjemedlemmar lämnar jag ett
antal förslag i syfte att förbättra möjligheterna för dessa att omfattas
av den svenska sociala tryggheten. Förslagen rör efterskyddstid,
vilande SGI samt 240-dagarsvillkoret för föräldrapenning. Vidare föreslår jag att den som har avregistrerats från folkbokföringen och som
sedan blir utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens
tjänst ska åter kunna folkbokföras i Sverige. Folkbokföring i Sverige
ska även vara möjligt för de familjemedlemmar som följer med. Slut-
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ligen föreslår jag att lokalanställda vid främmande makts beskickningar och karriärkonsulat ska kunna folkbokföras i Sverige.
Uppehållsrätt och tillgång till förmåner
I de tilläggsdirektiv som utredningen har fått framhålls att det bör
vara ett krav att en person vistas lagligen i landet för att få tillgång till
svenska bosättningsbaserade förmåner som ingår i tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den
29 april 2004 om de sociala trygghetssystemen, i den mån unionsrätten tillåter det.
För närvarande finns i svensk lagstiftning inget krav på en uppehållsrätt enligt 3 a kap. utlänningslagen (2005:716) (UtlL) för att
en person ska få tillgång till de svenska sociala trygghetssystemen
avseende bosättningsbaserade förmåner.
Försäkringskassan har tidigare bedömt en persons uppehållsrätt
i samband med bedömning om rätt till socialförsäkringsförmåner,
men sedan några år tillbaka görs inte en sådan bedömning eftersom
lagstöd bedöms saknas.4
Skatteverket gör en bedömning av uppehållsrätt i samband med
folkbokföring. Eftersom tillgång till hälso- och sjukvård är en bosättningsbaserad förmån, där bosättningsbegreppet sammanfaller med
begreppet i folkbokföringslagen, kan uppehållsrätten sägas vara ett
indirekt krav för tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård i
Sverige.
EU-rätten tar sikte på att underlätta gränsöverskridande rörlighet.
Arbetstagarnas särskilda rättigheter fastställs i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. Rätt till social trygghet för
unionsmedborgare i gränsöverskridande situationer inom EU/EES
regleras i förordningarna 883/2004 och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om
tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Rörlighetsdirektivet avser
att tydliggöra den fria rörligheten för unionsmedborgare och faststäl-

4

IM 2013:141.
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ler villkor och begränsningar vad gäller unionsmedborgares rätt att
röra sig fritt och uppehålla sig inom EU.
Jag föreslår att det sociala biståndssystemet, som i UtlL i dag uttryckligen anger att det är det sociala biståndsystemet enligt socialtjänstlagen, ska tolkas bredare än i dag. Detta mot bakgrund av ordalydelsen i artiklarna 7 och 14 i rörlighetsdirektivet (vilka anger de
sociala biståndssystemen), samt EU-domstolens- och svensk rättspraxis. Min bedömning är därför att orimlig belastning på det sociala
biståndssystemet inte bör begränsas till socialtjänstlagen eftersom
andra former av bistånd än de som utgår enligt socialtjänstlagen kan
anses omfattas av det sociala biståndssystemet. Jag föreslår därför att
ta bort begränsningen ”enligt socialtjänstlagen” som framgår i 8 kap.
9 § UtlL. Bestämmelsen avser endast de tre första månaderna av
uppehållsrätt.
Jag bedömer vidare att det finnas behov av att förtydliga 3 a kap.
3 § 3 och 4 i UtlL med beaktande av artikel 7.1 b i rörlighetsdirektivet. Enligt 3 a kap. 3 § 3 och 4 UtlL anges att en EES-medborgare har uppehållsrätt i mer än tre månader om han eller hon har
tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande
sjukförsäkring som gäller i Sverige. I punkten 3 framgår att studenter
och deras familjemedlemmar ska ha tillräckliga tillgångar för sin
försörjning. Jag föreslår att det i lydelsen i 3 a kap. 3 § 3 och 4 UtlL,
anges, på samma sätt som det uttrycks i artikel 7.1 b i rörlighetsdirektivet, det vill säga att personen ska ha tillräckliga tillgångar för
att inte bli en orimlig belastning på det sociala biståndssystemet samt
ha heltäckande sjukförsäkring. Detta rör uppehållsrätt överstigande
tre månader. Genom att byta ut försörjning som enbart handlar om
ekonomiska förutsättningar innebär även det en bredare bedömning
än att en person endast har tillräckliga medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning. I 8 kap. 10 § UtlL får en EES-medborgare
eller en familjemedlem till en EES-medborgare som har vistats i
Sverige mer än tre månader och som inte har uppehållsrätt, utvisas
om han eller hon uppehåller sig i landet, men saknar de tillstånd som
krävs för att få uppehålla sig här. Beslut om utvisning fattas av
Migrationsverket.5
När det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen har
medlemsstaterna möjlighet att anmäla särskilda icke avgiftsfinan5

8 kap. 18 § UtlL.
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sierade kontantförmåner till Europeiska kommissionen och på så
sätt begränsa vissa förmåner till att enbart betalas ut i bosättningslandet. Sverige har anmält förmånerna äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för pensionärer.6 Syftet med äldreförsörjningsstödet är
att tillgodose grundläggande försörjningsbehov för dem som inte
får sin försörjning tryggad genom pension eller andra inkomster.
Det är ett statligt stöd för att avlasta samhällets yttersta skyddsnät.
Äldreförsörjningsstöd ges efter individuell behovsprövning, och är
anpassat till skälig levnadsnivå.7 De grundläggande kriterierna leder
till att det snarare ska ses som ett socialt bistånd Även bostadstillägg
för pensionärer beviljas efter en prövning av den enskildes ekonomiska förmåga. Dessa förmåner kan således sägas ha inslag av behovsprövning och är anpassade till svenska levnadsvillkor. Mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis, exempelvis Brey, Dano och
Kommissionen mot Förenade Kungariket har medlemsstaterna getts
möjlighet att kunna begränsa rätten till vissa sociala förmåner för att
skydda de offentliga finanserna. Jag föreslår därför att den som saknar uppehållsrätt inte kan beviljas äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för pensionärer.
Tillgång till svenska socialförsäkringsförmåner
i gränsöverskridande genom arbete EU/EES
Arbetstagare i Sverige, som omfattas av samordningsbestämmelserna,
men som inte anses som bosatta i socialförsäkringsrättslig mening,
kan ha rätt till bosättningsbaserade förmåner i landet om de uppfyller
övriga villkor för de aktuella förmånerna (det vill säga utöver bosättning).
Förhållandet mellan bosättning i Sverige och de arbetsbaserade
förmånerna för icke yrkesaktiva är i en EU/EES-kontext i vissa fall
komplicerad. Gällande arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner
kräver flera av dessa förmåner att det finns en SGI. Det finns också
som krav i svensk nationell rätt att den försäkrade personen måste
tillhöra den arbetsbaserade delen av försäkringen för att SGI ska

6
7

Bilaga X i förordning 883/2004.
Prop. 2001/01:36.
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kunna fastställas.8 Bergström-målet och även Hermansson-målet9
är tämligen belysande för att beskriva hur tillhörighetsfrågan och
även rätten till svenska socialförsäkringsförmåner kan påverkas av
förordningens principer.
Min bedömning är mot denna bakgrund att principen om likställande bör användas med viss försiktighet eftersom en generös
tillämpning för Sveriges del torde innebära att indelningen mellan
förmåner baserade på bosättning respektive arbete förlorar betydelse. Detta kan i sig få långtgående negativa konsekvenser för välfärdsstatens legitimitet och finansering. De principer som slogs fast
i EU-domstolen bör enligt mig enbart gälla för föräldrapenning
och inte för alla SGI-baserade förmåner.
Vid Sveriges EU-medlemskap klassificerades föräldrapenning
och tillfällig föräldrapenning som moderskapsförmåner. Dessa har
därefter under en period varit klassificerade som familjeförmåner
eftersom det innan regelverket moderniserades inte fanns en kategori i samordningsförordningen som var helt överensstämmande
med en förmån som gällde på likartade villkor för både mödrar och
fäder Föräldrapenningen är sedan år 2011 åter klassificerade som
moderskaps- och likvärdiga faderskapsförmåner.
Jag har analyserat betydelsen av att klassificera föräldrapenningen
som familjeförmån respektive moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån. Analysen visar att det finns vissa problematiska aspekter
relaterade till klassificeringen av föräldrapenning som familjeförmån.
Detta gäller bestämmelserna om tillämplig lag, berättigandet och beräkning av förmåner, möjligheterna att exportera familjeförmån via en
familjemedlem till en annan medlemsstat samt gällande de personer
som lämnat Sverige under föräldraledigheten.
Den tudelade föräldrapenningen, som består av en del baserad
på inkomst och en del som utgörs av en grundersättning, är svårförenlig med den struktur som finns i förordning 883/2004. Min
sammantagna bedömning är dock att den svenska föräldrapenning-

8
Det framgår av 25 kap. 3 § SFB att SGI endast kan fastställas för personer som är försäkrade för arbetsbaserade förmåner enligt 4 och 6 kap. SFB. För att en förmån ska kunna
utlämnas enligt den aktuella avdelningen i SFB krävs också allmänt enligt 23 kap. 4 § SFB ett
gällande försäkringsskydd för respektive förmån enligt 4–7 kap SFB. Därigenom kommer
även regler om förmåner vid utlandsvistelse med i bilden.
9
HFD 2012 ref. 44 I och HFD 2012 ref. 44 II.
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en även fortsättningsvis bör klassificeras som moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån.
Jag har vidare övervägt huruvida arbetstagare från tredje land ska
ha samma utgångsläge som arbetstagare från EU/EES och omfattas
av både den arbetsbaserade och bosättningsbaserade socialförsäkringen i Sverige även vid kortare arbete här i landet. Detta har
framför allt gjorts mot bakgrund av att denna grupp bidrar till att
finansiera de sociala trygghetssystemen genom både skatter och
socialavgifter i Sverige, samt att arbete är grunden för att upprätthålla de svenska välfärdssystemen. Detta skulle kunna motivera att
denna grupp av arbetstagare får del av de svenska bosättningsbaserade förmånerna utan att de faktiskt är bosatta i landet. Detta kan
dock bli problematiskt i relation till vissa förmåner, som exempelvis intjänandet av garantipension som beräknas utifrån antalet år
som personen i fråga har bott i Sverige.10
Min bedömning är därför att en arbetstagare från tredje land
som inte uppfyller bosättningskraven i SFB eller folkbokföringslagen endast ska omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen,
vilket är i enlighet med nuvarande regelverk.
I promemorian ”Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd” (Ds 2016:45) lämnas förslag till ändringar i
lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och lagen om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. som innebär att den som
ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut inte ska återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket eller till en mer begränsad rätt till vård.
Det lämnas också förslag till ändringar i SFB och studiestödslagen som innebär att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner samt studiehjälp och studiestöd ska kunna betalas ut även om
ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har upphört att gälla om en
ansökan om fortsatt uppehållstillstånd lämnas in innan tillståndet
löper ut.
Jag anser att dessa förslag är väl avvägda och avstår därför att
lämna egna förslag gällande detta.

10

67 kap. 25 § SFB.
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Tillgång till svensk arbetslöshetsförsäkring
i gränsöverskridande situationer
För inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet krävs enligt svensk
lagstiftning minst 12 månaders medlemskap (medlemsvillkor) i en
arbetslöshetskassa, utöver övriga villkor för rätt till ersättning. Vid en
gränsöverskridande situation när en person uppfyller villkoren för
arbetslöshetsersättning genom sammanläggning av perioder enligt
förordning 883/2004, uppstår frågan hur och vilka perioder som kan
räknas med för att uppfylla medlemsvillkoret. I Sverige är det arbetslöshetskassorna som tillämpar lagstiftningen och bedömer om en
sökande uppfyllt medlemsvillkoret. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen har medfört att det utvecklats en praxis hos arbetslöshetskassorna där tid som medlem under arbete utomlands, så kallat kvarstående medlemskap, räknats med vid uppfyllandet av medlemsvillkoret. Denna praxis har uppstått ur en otydlighet i lagstiftningen
om vem som omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen och
under vilken tid.
Den problematiska tillämpningen av kvarstående medlemskap bör
lösas genom att det tydliggörs i lagstiftningen att medlemskapet i
arbetslöshetskassa i Sverige ska vara knutet till arbete i Sverige eller
arbete som anses vara arbete i Sverige. Jag anser det vara orimligt att
låta svensk arbetslöshetsförsäkring i praktiken omfatta arbete utomlands som inte anses som arbete i Sverige. Förordningen är avsedd att
genom sammanläggning lösa försäkringsskyddet så att personer som
omfattas av förordningen alltid omfattas av ett lands lagstiftning.
Jag föreslår vidare en rad åtgärder rörande inträdet i och utträdet
ur arbetslöshetskassor i Sverige. Jag bedömer att 64-årsgränsen vid
inträde bör förändras. En regel föreslås som innebär att en person
som ansökt till en arbetslöshetskassa vars verksamhetsområde de
inte omfattas av, kan ansöka till en annan arbetslöshetskassa utan
att gå miste om den medlemstid de kunnat få om de redan vid
första tillfället ansökt till rätt arbetslöshetskassa. En regel föreslås
som reglerar att en person som kommer till Sverige och som inom
åtta veckor från att försäkringsskyddet upphört i det tidigare
arbetslandet, träder in i en arbetslöshetskassa, också får tillgodoräkna sig medlemstid för att överbrygga tiden som förflutit sedan
personen omfattades av det andra landets försäkringsskydd. Ändringarna syftar till att underlätta för personer som vill omfattas av
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det inkomstrelaterade skyddet i arbetslöshetsförsäkringen, att uppfylla villkoren för detta i en gränsöverskridande situation. Vissa av
förändringarna får också positiva konsekvenser för personer som
inte befinner sig i en gränsöverskridande situation.
Vidare föreslår jag en större översyn av lagen om arbetslöshetsförsäkring, för att tydliggöra försäkringsskyddet. En sådan översyn
behöver dock göras utifrån ett mer generellt perspektiv än vad den
här utredningen haft i uppdrag.
Tillgång till svensk hälso- och sjukvård i gränsöverskridande
situationer inom EU/EES
Utifrån bland annat att Europeiska kommissionen har uppmärksammat svårigheter rörande tillgång till svensk hälso- och sjukvård
(till patientavgift) för personer som omfattas av personkretsen i
883/2004 och för vilka Sverige är behörig stat, men som inte är
folkbokförda i landet, finns ett behov av att tydliggöra när rätt till
vårdförmåner enligt 8 kap. 2 § i den föreslagna hälso- och sjukvårdslagen11, 5 a § tandvårdslagen (1985:125) samt 4 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) föreligger. Följdändringar föreslås
även för 2 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, 2 § lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi, 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) samt 5 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.
De föreslagna förändringarna syftar till att tydliggöra landstingens
skyldighet att erbjuda vård till de personer som omfattas av personkretsen i förordning 883/2004 och för vilka Sverige bedöms som
behörig stat genom arbete eller EU-rättslig bosättning.
I en icke gränsöverskridande situation gäller i dag att en person
som är bosatt i Sverige ska erbjudas hälso- och sjukvård av det
landsting inom vilket han eller hon är bosatt. Därutöver gäller för
personer som, utan att vara bosatta, som har rätt till vårdförmån
enligt förordning 883/2004, att landstingen ska erbjuda hälso- och
sjukvård även till dem. Uppdelningen i bosatta, respektive de som
har rätt till vårdförmån utan att vara bosatta, har lett till otydligheter om vad som gäller för den grupp som inte anses bosatta i

11

Prop, 2016/17:43.
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Sverige enligt folkbokföringen, men som ska anses vara bosatta här
enligt samordningsbestämmelserna.
Jag föreslår därför att de personer som har rätt till vårdförmåner
enligt förordning 883/2004 ska visa sin rätt till vårdförmån för att
landstinget ska vara skyldigt att erbjuda dem vård. Skyldigheten att
visa sin rätt till vårdförmån enligt förordning 883/2004 gäller även
familjemedlemmar till sådana personer, förutsatt att familjemedlemmen också befinner sig i en gränsöverskridande situation. Det
är det landsting där en person har sitt varaktiga centrum för sina intressen som är skyldigt att erbjuda vården enligt ovan, om personen
inte är yrkesverksam eller arbetslös.
Förslaget syftar även till att tydliggöra kostnadsansvaret för vissa
gränsöverskridande situationer när en person bor och är folkbokförd
i Sverige, men arbetar i ett annat EU/EES-land. Intresset för att
åberopa förordningen ligger här egentligen inte hos den enskilde,
eftersom den har tillgång till hälso- och sjukvård även enligt 8 kap.
1 § HSL. Intresset av att åberopa en gränsöverskridande situation
ligger i stället hos den vars betalningsansvar skulle kunna undvikas
genom att åberopa förordningen, det vill säga vårdgivaren/landstinget och i förlängningen staten. Detta eftersom kostnadsansvaret
enligt samordningsbestämmelserna ska ligga hos den behöriga staten,
vilket i dessa fall inte är Sverige.
Överväganden om socialavgifter
En grundläggande fråga vid utredningens analys har varit de problem
vid samordning som klassificeringen av socialavgifterna ibland ger
upphov till då olika staters sociala trygghetssystem och finansieringen av dem ser mycket olika ut, samt om det kan finnas anledning
att ändra klassificeringen av socialavgifterna och därmed den administrativa hanteringen av dem. Min slutsats är dock att arbetsgivaroch egenavgifterna även fortsättningsvis bör klassificeras och administrativt hanteras som socialavgifter och inte som skatter.
I utredningens uppdrag ingår att analysera samspelet mellan
socialavgifterna och det sociala trygghetssystemet. Jag kan konstatera att systemet som helhet fungerar väl. En sak som jag uppmärksammat är dock att utländska arbetsgivare som inte har fast driftsställe i Sverige har en inte obetydlig skatte- och konkurrensmässig
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fördel, i förhållande svenska arbetsgivare, genom att dessa utländska
arbetsgivare inte behöver betala den allmänna löneavgiften. Avgiften
har sedan Sveriges EU-inträde vuxit sig allt större. Den var ursprungligen 1,5 procent och finansierade EU-inträdet men uppgår
år 2016 till 9,65 procent och är därmed den högsta delavgiften.
Min bedömning är därför att det bör utredas vidare om utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska betala
skatt, motsvarande den allmänna löneavgiftens storlek, eller om det
ska införas en ny delavgift, exempelvis en hälso- och sjukvårdsavgift, som ska ingå i den totala arbetsgivar- och egenavgiften, med
motsvarande sänkning av den allmänna löneavgiften.
Informationsutbyte mellan myndigheter
Under analysen av förutsättningarna för en effektiv och rättssäker
administration har det framkommit ett behov av förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan Skatteverket och Försäkringskassan när det gäller vilken medelemsstats lagstiftning en person ska omfattas av i gränsöverskridanden situationer, exempelvis
vid utsändning. Jag anser att myndigheter, för att de ska kunna
fullgöra sina ålagda uppgifter, i vissa fall måste få tillgång även till
sådan information som är sekretessbelagd hos andra myndigheter.
Utifrån det material som Skatteverket och Försäkringskassan kommit
in med till utredningen så handlar det om uppgifter som förekommer i
skatteärenden och som Försäkringskassan har behov av för att beslut
och intyg om tillämplig lagstiftning ska bli korrekta, till exempel vid
utsändning av enskilda personer. Det handlar framför allt om uppgifter om anställning, bosättning och inkomst av tjänst. Bristen på
överföring av information kan med nuvarande regelverk få till följd
att en enskild inte tillhör det sociala trygghetssystemet i någon medlemsstat. Om Försäkringskassan haft tillgång till Skatteverkets information kanske beslutet om tillämplig lagstiftning skulle innebära en
enskild omfattas av en annan medlemsstats lagstiftning än som nu är
fallet och socialavgifter skulle ha betalats i en annan medlemsstat.
Jag föreslår därför att en ny punkt ska införas i 7 § första stycket
förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (SdbF), enligt vilken Skatteverket till
Försäkringskassan ska lämna ut uppgift från beskattningsdatabasen
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för utredning om eller fastställande av tillämplig lagstiftning enligt
EU:s förordning 883/2004. För att nämnda uppgifter, som även finns
i Skatteverkets ärenden som handläggs manuellt och inte i skattedatabasen, också ska lämnas ut föreslår jag en motsvarande uppgiftsskyldighet i 110 kap. 34 a § SFB som i 7 § SdbF.
När en uppgift från Skatteverket förs över och används i Försäkringskassans verksamhet upphör Skatteverkets sekretess att vara
tillämplig på uppgiften.12 Eftersom Försäkringskassans sekretessbestämmelse har ett rakt skaderekvisit innebär det att sekretesskyddet
för uppgifterna blir svagare än hos Skatteverket. Jag föreslår därför,
för att undvika att sekretesskyddet blir svagare, att ett tillägg ska
införas i 27 kap. 1 § 3 OSL om att den sekretess som gäller hos Skatteverket även ska gälla hos Försäkringskassan för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har
lämnat för utredning och bestämmande av tillämplig lagstiftning.
Behov av fortsatt utredning
EU:s direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet för unionsmedborgare
och deras familjemedlemmar innebär att dessa personer har rätt att
fritt röra sig och uppehålla sig i Sverige. Uppehållsrätten enligt
rörlighetsdirektivet inträder automatiskt förutsatt att vissa villkor
är uppfyllda.
I den kartläggning som utredningen gjort rörande hur andra medlemsstater hanterar frågan om upphållsrätt i samband med gränsöverskridande personrörlighet framgår att vissa andra stater har en
betydligt mer omfattande prövning än vad som är fallet i Sverige.
Sverige har dock för närvarande inget systematiskt sätt att pröva om
EU/EES-medborgare som har för avsikt att stanna längre tid än tre
månader i landet har upphållsrätt. Behovet av en sådan ordning och
hur den i så fall ska administreras bör enligt min mening utredas
vidare.
Myndigheter och domstolar i Sverige kan när det gäller att tolka
och tillämpa svensk respektive EU-rätt förenklat sägas ha att hantera två olika rättsliga modeller, en med förarbeten att utgå ifrån
och en utan. Detta i kombination med den svenska förvaltnings12

Prop. 2010/11:78 s. 23 f.
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modellen med en tydlig ansvarsfördelning där myndigheter står för
en oberoende tolkning och tillämpning av lagstiftning utan inblandning från den lagstiftande nivån innebär särskilda utmaningar.
I de flesta stater inom EU finns en mer direkt styrning från regeringen ner i administrationen som svarar för tolkning och tillämpning. Ministerstyre är normen. Frågan hur förändrad EU-lagstiftning
ska tolkas och tillämpas i en nationell kontext kan därmed i dessa
förvaltningssystem göras utifrån både juridiska och politiska utgångspunkter. I Sverige kommer däremot tolkning och tillämpning
att göras utan att eventuella politiska utgångspunkter som normalt
finns i förarbeten kan vägas in. Detta är en svaghet i det svenska
systemet och enligt utredningen bör möjligheterna att i dessa fall ge
de rättsvårdande instanserna tydligare ändamålsbeskrivningar utredas
vidare. En sådan förändring måste med nödvändighet ske inom ramen
för regeringsformens regler för regeringens normgivningsmakt och
med beaktande av den svenska förvaltningsmodellen i övrigt.
Möjligheterna att underlätta för myndigheters tolkning av tillämpning av EU-rätten genom att utarbeta någon form av förarbeten
bör därför utredas vidare.
Slutligen ser jag ett behov av vidare utredning av den gränsöverskridande hälso- och sjukvården enligt förordning 883/2004 beträffande de delar som åligger den kommunala hälso- och sjukvården.
Det saknas i dag en grundläggande kunskapsöversikt beträffande
patienter som får vård i Sverige och där också hänsyn tas till Sveriges
uppdelning av ansvaret på flera huvudmän. Jag anser att frågan är så
komplicerad, bland annat på grund av att viss hälso- och sjukvård är
så intimt sammankopplad med socialtjänstområdet, att en översyn
bör göras av en särskild utredning. Socialtjänstlagen ligger även utanför utredningens uppdrag.
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Strategi för Vision e-hälsa 2025 i Borås Stad
Den 11 mars 2016 beslutade Förbundstyrelsen för Sveriges kommuner och
landsting (SKL) att godkänna överenskommelsen med staten om vision ehälsa 2025. Visionen utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt
arbete med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten:
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter
i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt
att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet.
Vision e-hälsa 2025 syftar också till:
• Att med olika digitala stöd ta tillvara människors egna resurser och ge
alla en möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation.
• Att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar tillvara
på och utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre
hälsoresultat som ökad delaktighet och en effektivare verksamhet.
• Att ökad satsning på digitalisering ska ge ändamålsenliga
verksamhetsstöd och säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård av god
kvalitet samt bidra till en utvecklad och stärkt arbetsmiljö för alla som
arbetar inom verksamheterna.
• Att utveckla nya karriärvägar när andra och nya typer av behov eller
tjänster uppstår vilket kan vara attraktivt för den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
• Att digitaliseringen är ett verktyg för verksamhetsutveckling, öppnas
möjligheter att skapa nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna,
bidra till nya och innovativa arbetssätt och utveckla
verksamhetsprocesserna.
I visionen beskrivs att en eller flera handlingsplaner för genomförande av
vision e-hälsa 2025 ska tas fram gällande vad det gemensamma arbetet
närmare ska innehålla och hur det ska utfromas och drivas framåt i den
beslutade samverkansstrukturen.
Handlingsplanen för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025
har tre insatsområden: Regelverk, Enhetligare begreppsanvändning och
Standarder. De tre insatsområdena och utveckling av en styr- och
samverkansorganisation är grundförutsättningar för fortsatt utveckling av
digitaliseringsarbetet i enlighet med Vision e-hälsa 2025.
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I handlingsplanen förtydligas att de ansvariga aktörerna staten, SKL,
huvudmännen, enskilda vårdgivare m.fl. ska skapa nödvändiga
förutsättningar för verksamheterna att använda den digitala utvecklingens
möjligheter. Detta måste ske i såväl det dagliga arbetet som i det långsiktiga
förbättrings- och utvecklingsarbetet. Finansiering för egna insatser och
åtagande åläggs respektive huvudman/aktör.
Kommunstyrelsen i Borås Stad lämnade följande svar till SKL om
överenskommelsen mellan staten och SKL om Vision e-hälsa 2025:
Borås Stad har inför 2016 beslutat att öka sin satsning på digitalisering i enlighet med
visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås Stads tjänster med hjälp av modern teknik
görs mer tillgängliga och lätthanterliga, ett arbete som nu påbörjats.
Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 kommer att kräva
omfattande insatser, resurser, investering av nya digitala verktyg,
infrastruktur, utbildningar och förändrings- och utvecklingsarbete för Borås
Stad. För detta arbete behöver en strategi för Borås Stads Vision e-hälsa och
digitalisering 2025 och grundförutsättningar arbetas fram.
Utifrån ovanstående framgår att en gemensam strategi för digitalisering och
Vision e-hälsa 2025 för Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och
äldrenämnden behöver arbetas fram.
Förslag till beslut
Arbetslivsnämnden beslutar att föreslå att en gemensam strategi för
digitalisering och Vision e-hälsa 2025, för Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och
äldrenämnden arbetas fram samt att översända beslutet till
Kommunstyrelsen
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef

Lennart Gustavsson
Verksamhetschef

Bilaga: Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse.

Arbetslivsförvaltningen
Josefine Nyman 033-35 51 32
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Arbetslivsnämnden

Uppdrag som inte ingår i budget – Kulturkompetens.nu

Anette Carlson (M) och Hamid Fard (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 oktober 2013 inlämnat motionen Kulturkompetens.nu. I motionen föreslås att
uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig databas över kompetenser och
erfarenheter hos nyanlända. Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till
Arbetslivsnämnden om att utreda möjligheterna att införa en frivillig databas över
kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända. Den skulle också
innefatta invånare som är utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands.
Arbetslivsnämnden har undersökt de juridiska förutsättningarna för genomförandet av
uppdraget. En viktig utgångspunkt är att staten, Arbetsförmedlingen har ansvaret för
personerna under de två första åren i Sverige och då genomförs en del registering av
individerna i form av CV mm. Även på SFI (svenska för invandrare) sker viss registrering
genom Individuella utvecklingsplaner (IUP).
Kommunen ska efter de två åren utföra sitt uppdrag och behandla uppgifter inom ramen
för detta, vilket sker utifrån det som ingår i den s.k. kommunala kompetensen. Ändamålet
för all insamling måste vara klarlagt och rättsligt stöd måste finnas om det skulle ske.
Skydd av den personliga integriteten väger mycket starkt. Utifrån Personuppgiftslagen
(PUL) § 10 finns det finns inget stöd för att införa den databas och registrering som
föreslås i motionen.
Stöd saknas även för registrering inom försörjningsenheten utifrån Lag om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454). Där är huvudregeln att det endast får ske
registrering vid myndighetsutövning och då kopplat till det som är relevant i specifika
ärenden.För att uppfylla intentionerna i remissens positiva anda, kan däremot
nyanlända på frivillig basis lämna en kopia av sitt CV eller IUP till fadderprojektet för
hantering.

Förslag till beslut
Arbetslivsnämnden ser inga juridiska förutsättningar för upprättandet av en databas,
men CV eller IUP kan frivillig lämnas till nämndens fadderprojekt i enlighet med
motionens anda.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef

Josefine Nyman
Chef kvalitet- och utveckling
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Arbetslivsnämnden

Kompetensförsörjningsplan
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för förvaltningens
verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att
kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- som
organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt kompetens, på
rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads och förvaltningarnas förmåga att
långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och
rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för
framtidens krav och förändringar.
Personal och förhandling har utarbetat en övergripande kompetensförsörjningsplan
som inriktar sig mot socionomer. Denna plan är framtagen i dialog med berörda
verksamhetschefer samt fackliga representanter. Se bilaga.
Dessutom ingår Förvaltningschefen i en arbetsgrupp som kallas KAL – gruppen med
kommande förslag till handlingsplan för socialsekreterare. Denna plan kommer att
revideras, integreras med Kompetensförsörjningsplanen och fogas samman till ett
dokument under hösten 2017.
Förslag till beslut
Arbetslivsnämnden beslutar anta upprättad Kompetensförsörjningsplan samt ger
förvaltningen uppdraget att revidera, integrera och foga samman KAL- gruppens
handlingsplan till ett dokument.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef

Ann-Helen Segota
Chef för HR-funktion

Bilaga: Plan för kompetensförsörjning socionomer

Plan för kompetensförsörjning
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Ansvarig handläggare
Namn
Magnus Andrén
Arbetstagarrepresentanter
Namn
Hasse Brännmar
Gabriella Andersson

befattning
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Vad är kompetens?
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och praktiska
kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är individens möjligheter
att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja
eller motivation, är den drivkraft som gör att individen vill använda sin kunskap och förmåga att
nå uppsatta mål.
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en
strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för
kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens
behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt
kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta
invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med
rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland
handlar det även om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att
ta tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje
medarbetare har en individuell kompetensplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga
anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande
delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att
utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda
arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik 1.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden
gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en
attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla organisationens befintliga
medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder för att attrahera och rekrytera
framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas
om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och
medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver
faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett proaktivt förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika
kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter.
Stolta ambassadörer
Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och som står för
god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetares kompetens är
avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Medarbetare som är stolta
ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en förutsättning för att organisationen även i
framtiden ska kunna attrahera och rekrytera ny kompetens. Tyngdpunkten i
kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser och åtgärder som främjar Borås stads
förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare.

Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska
programmet och i de personalpolitiska riktlinjerna.

1

Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen
Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en treårsperiod
men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de
skickas till Stadskansliet.
Planen arbetas fram i tre steg:
1. Identifiera verksamhetens behov, dvs ta fram de underlag som behövs för att kunna göra
en analys.
a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1)
b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
c) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits fram.
2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda verksamhetsresultat;
(utgå från analysen ovan, för att kunna göra rätt prioriteringar!)
a) Attrahera
b) Rekrytera
c) Introducera
d) Behålla och utveckla
e) Avveckla och omställning
3. Verksamhetens resultat/uppföljning
a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram men en
fördjupad uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa period

1.Verksamhetens behov
(inventering, analys och planering)

Vision, Förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
Att vara socionom inom socialtjänsten är ett av socionomernas kärnområden. I Borås stads
innebär detta ett meningsfullt arbete för både innehavaren av tjänsten och de av stadens
medborgare som tar del av insatser som Socionomen i sin yrkesroll beslutar om och utför.
Arbetsområdet är brett och genom stadens storlek och genom hur verksamheterna är
organiserade finns stora möjligheter till att både bredda och fördjupa sig i yrkesrollen.
Inom Borås stad finns socionomer i socialtjänsten yrken inom:
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att ansvara för socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd avseende kommunal individ- och familjeomsorg. Detta gäller insatser till
barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens
ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett
kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor samt samarbetsuppdrag kring
barn och unga. Individ- och familjeomsorgsnämnden är indelade i område barn- och unga (0-17
år inkl Asyl) samt vuxen (18 -->).
Vård- och äldreförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser
omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och
omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag. Socionomer inom
Myndighetsutövningen inom Vård- och äldreförvaltningen utreder och fattar beslut om bistånd.
Sociala omsorgsnämnden arbetar med funktionshinderverksamhet inom ramen för LSS och SOL
samt stöd- och service till personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar.
Socionomerna arbetar här inom myndighet med att utreda och fatta beslut om insatser för
målgruppen.
Inom Arbetslivsförvaltningen finns socionomer på Försörjningsenheten, där socialsekreterarna
ansvarar för att handlägga, utreda och besluta om ekonomiskt bistånd.
Utbildade socionomer utgör navet i socialtjänstens verksamet och är verksamma inom både
myndighetsutövningen och verkställigheten. Den specifika kompetens som krävs för de olika
roller inom som finns för yrkesgruppen varierar utifrån uppdraget. För en roll som 1:e
socialsekreterare eller metodhandledare krävs gedigen erfarenhet från arbetsområdet. Arbete i
verkställighet ställer oftast krav på tidigare erfarenhet inom myndighetsutövning.
Varje förvaltning får se vilka behov som framkommer hos dem!
Omvärldsbevakning – vad händer i omvärlden?
Arbetsmarknaden som finns för utbildade socionomer innebär många yrkesmässiga möjligheter
och det är därför viktigt att Borås stad kan visa de kärnvärden som ett arbete inom verksamheten
innebär och i jämförelse med andra yrkesval framstår som ett attraktivt alternativ.
Tittar vi in i framtiden ser vi en rad utmaningar för socialtjänsten och de socionomer som arbetar
inom socialtjänsten. Exempel på detta är:
Att möta behovet av insatser från socialtjänsten som personer som kommer till vårt land i och
med ökade flyktingströmmar kan ha.

Att hantera den större andelen åldrande befolkning och de nya behov som denna har
Att kunna erbjuda insatser kopplade till att människor nu får sin diagnos tidigare i livet samt att
gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar
Att hitta bra metoder och arbetssätt för att införliva ändrade lagkrav inom exempelvis hemtjänst,
särskilt boende och funktionshinderverksamhet (IBIC)
Att vara uppdaterade och fatta rätt beslut av insats utifrån individens behov
Att kunna möta brukare/klienter och anhörigas krav på insatser utifrån ökad kunskap,
individualism och engagemang
Analys
Åldersstruktur
Ser vi till åldersstrukturen inom de aktuella grupperna kan man konstatera att 73,8 % av de som
var anställda inom aktuella verksamheter var under 50 år, vilket gör att rekryteringsbehovet till
följd av pensionsavgångar inte kommer att vara det dominerande behovet av rekrytering de
kommande åren. Det man dock kan konstatera är att knappt 25 % av socialsekreterarna i dessa
grupper är över 50 år och att många således avslutar sina karriärer inom verksamheterna innan 50
års ålder. Ett arbetsområde kan således vara att ta reda på anledningen till att så många erfarna
lämnar för andra arbetsuppgifter och om det finns något i organisation eller arbetets art som kan
ändras för att behålla medarbetare och erfarenhet inom socialtjänsten.
Personalomsättning
Ser vi däremot till personalomsättning ser vi höga siffror inom samtliga verksamheter med 39 %
för biståndshandläggare (ÄO, FH) och 26,9 för övriga grupper.
Kön
90 % av medarbetarna är kvinnor, vilket är något under andelen män som studerar på rikets
Socionomutbildningar, där undersökningen ”Socialt arbete – en nationell genomlysning av
ämnet” visar en andel på c:a 15 %.
Frånvaro
Sjukfrånvaron i grupperna ligger i liknande nivå som snittet i hela Borås stad. Beroende på grupp
var sjukfrånvaron i snitt under 2016 mellan 7,06 % - 8,57 %, vilket sett till gruppen av
socialsekreterare, biståndshandläggare och handläggare inom socialtjänstens totala storlek på 213
personer innebär att i snitt 16 medarbetare är frånvarande från sitt arbete varje dag.
När det kommer till föräldraledighet/VAB är siffrorna 8,33 % - 14,9 % beroende på grupp, vilket
konkret innebär att 8 biståndshandläggare inom ÄO/FH är föräldralediga och 12 socionomer
inom övriga grupper är frånvarande på grund av föräldraledighet. Andelen föräldralediga
medarbetare är att härleda till åldersstrukturen i gruppen.
Totalt innebär detta att cirka 36 medarbetare (cirka 17 %) på grund av sjukdom eller
föräldraledighet.
Lön
Gällande lön ser vi att Socionomgrupperna inom Borås stad har en lönespridning för gruppen
som sträcker sig från 26500 kronor upp till 40600 beroende på uppdrag i organisationen (chefer
ej inkluderade). Medianlönen för socionomer i socialtjänsten är 31600 kronor. Ser vi till snittet i
södra Sverige ligger löneläget i Borås på likande nivå, medan om vi tittar på 90:e percentilen så är
lönerna i Borås cirka 1500 kronor lägre än snittet i södra Sverige. Ett arbete behöver således
göras med att öka lönespridningen inom gruppen och ge möjlighet för duktiga och erfarna

medarbetare att få en god löneutvecklig. Ett steg i detta har tagits genom den lönemässiga
erfarenhetssatsning som Borås stad infört

2. Handlingsplan

Vilka aktiviteter behöver vår förvaltning vidta för att skapa goda verksamhetsresultat?
Kompetens är en nödvändighet för att en organisations verksamhet ska kunna bedrivas på ett
sådant sätt att målen nås. Om relevant kompetens inte finns måste organisationen vidta åtgärder
eller initiera insatser för att säkerställa god personal- och kompetensförsörjning. Det går alltid att
förvärva mer kompetens i form av kunskap och färdigheter på både individ- och
organisationsnivå, men det bidrar bara till måluppfyllelse om kompetensen är relevant. Kärnan är
att kompetensförsörjningen ska bidra till organisationens mål!
Attrahera
För att skapa en attraktiv arbetsplats är det av högsta vikt att både chefer och medarbetare bidrar
för att anamma positiva attityder och en positiv arbetsplatskultur. De som har kontakt med
verksamheten ska uppleva sig bemötta på ett värdigt och professionellt sätt och medarbetare ska
känna nöjdhet och stolthet över sin arbetsgivare.
En av de viktigaste framgångsfaktorerna en verksamhet kan ha när det kommer till att attrahera
nya medarbetare är stolta ambassadörer. Arbetet med att skapa de positiva attityderna, den
främjande kulturen och de stolta ambassadörerna kräver både externa och interna insatser.
Externt handlar det om genomtänkt marknadsföring av arbetsgivaren i form av exempelvis
annonser, möten med studenter samt medverkan i både sociala medier och traditionell media.
Internt handlar det till stor del om att skapa engagemang genom delaktighet och ett tydligt och
närvarande ledarskap. Vi behöver även erbjuda goda arbetsvillkor och arbetsmiljö, rimlig
arbetsbelastning, meningsfulla arbetsuppgifter och fokus på det som verksamheten finns till för.
Universums Socionombarometer visar att Borås Stad klättrat 17 placeringar gällande vad
respondenterna upplever vara den ideala arbetsgivaren och 7 placeringar vad gäller intressanta
arbetsgivare. Detta visar på ett progressivt och framgångsrikt arbete med att visa upp Borås Stad
som arbetsgivare och vår verksamhet för tänkbara arbetstagare inom området.
Borås Stad har under våren 2017 verkställt ett arbete för att tydliggöra ett enhetligt och attraktivt
arbetsgivarvarumärke för hela staden. Syftet med detta är att allmänhet och tänkbar framtida
arbetskraft ska känna igen Borås Stad och också förknippa staden med de värderingar vi som
arbetsgivare har. Konkret har detta resulterat i en ny grafisk profil samt parollen ”Meningsfullt
för dig – Meningsfullt för Boråsarna”.
Möten med studenter
I arbetet med att marknadsföra de yrken verksamheten erbjuder är det viktigt att skapa goda
relationer till potentiella medarbetare. Detta gör vi exempelvis genom att visa oss och finnas på
de arenor där den framtida arbetskraften finns. Främsta åtgärder här är att delta vid
arbetsmarknadsdagar, mässor och andra aktiviteter som riktar sig mot studenter på de högskolor
och universitet där utbildningarna finns. Arrangörer av sådana mässor och arbetsmarknadsdagar
kan vara aktuellt lärosäte, studerandeförening, facklig organisation elelr Vidare är det av stor
betydelse att synas i och ställa upp på intervjuer för tidsskrifter, studenttidningar och i sociala
medier som når målgruppen. Det handlar också om att ta emot studenter, feriearbete och
examensarbetare i syfte att i skapa relation till och fånga upp tänkbara arbetstagare i ett tidigt

skede. De studenter som kommer till verksamheten ska få med sig bästa möjliga upplevelse och
en positiv bild av Borås Stad som arbetsgivare. Detta åstadkommer vi bland annat genom ett bra
bemötande, meningsfulla arbetsuppgifter samt ett bra handledarskap.
En av stadens viktigaste rekryteringsvägar är VFU, den verksamhetsförlagda delen av
Socionomstudenternas utbildning. Introduktion, bemötande och praktikens innehåll ska här vara
av sådan art att studenten känner att den får en meningsfull och lärorik VFU-tid och även blir en
god ambassadör för verksamheterna. Varje verksamhet har rutiner för hur detta.
Annonsformulering
Hur verksamheten utformar och skriver annonser är en viktig del i marknadsföringen av både
arbetsgivaren och yrket. Som tidigare nämnt så finns en gemensam grafisk profil för annonsers
layout och utseende, vilken syftar till att skapa ett igenkännande och positiv association till Borås
Stad som arbetsgivare. Annonser ska formuleras på ett positivt och tydligt sätt och även betona
meningsfullheten i arbetet för både arbetstagaren och Boråsaren. Annonsen formuleras med
fördel som ett erbjudande och ska ge kandidaten en positiv känsla om det arbete och den
arbetsplats vi har att erbjuda. I annonsen kan man även beskriva de mervärden som finns genom
en anställning i Staden (exempelvis förmåner). Att i annonser ta med bilder på människor i
organisationen ger en positiv marknadsföring av den aktuella tjänsten.
Använda nätverk
För att få en bra spridning kring information om att verksamheten är i behov av att nyanställa ny
personal är ett effektivt sätt att använda de nätverk som finns tillgängliga. Här handlar det både
om arbetsgivarens egna nätverk och medarbetarnas nätverk, exempelvis inom sociala medier.

Rekrytera
I Borås stad arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. För att rekrytera rätt kompetens är det
viktigt att vi vid varje enskild rekrytering kartlägger vilken kompetens som krävs för att lösa
aktuellt uppdrag. För att vara attraktiva och få den potentiella arbetstagaren att välja oss som
arbetsgivare behöver vi också kunna visa på hur vi tänker att denna kompetens ska användas.
Utöver det Borås Stadsövergripande arbetet gör verksamheterna flera olika insatser för att
rekrytera potentiella arbetstagare till staden. I syfte att rekrytera personal är det av stor betydelse
att som arbetsgivare komma med ett tydligt erbjudande som är paketerat på ett pedagogiskt och
attraktivt sätt. Förslag på punkter som detta erbjudande kan innehålla är:
Introduktionens upplägg – anpassad till den nye medarbetarens behov och förutsättningar
Tydlig och nyanserad beskrivning av uppdraget
Hur organisationen är utformad och vilket stöd som finns (handledning, mentorskap e t c)
Hur kompetensutvecklingsmöjligheterna ser ut
Löneutveckling (erfarenhetssatsning)
Karriärvägar
Lön
Lön ska vara marknadsmässig och det ska också vara tydligt vad som förväntas av medarbetaren
och vilka möjligheter som finns för att påverka sin lön (lönekriterier). Lönen sätts individuellt
utifrån varje enskild medarbetares prestation i förhållande till uppfyllande av mål för
verksamheten och utförande av arbetsuppgifter. Det är således viktigt att ha lönekriterier som går
i linje och fångar upp det som gagnar verksamheten för att denna ska kunna drivas framåt. För
socionomer inom myndighetsutövning finns även en erfarenhetssatsning som ger en ekonomisk
ersättning för medarbetare med myndighetsutövande arbetsuppgifter inom VÄF, SOF, IFO och
ALF och grundar dig på antal års sammanhängande erfarenhet inom yrket i Borås stad enligt
följande:
1 år: 500 kr/mån
2 år: 1000 kr/mån
3 år: 1000 kr/mån
4 år: 1500 kr/mån
Summan adderas och kan således ge 4000 kr/mån efter fyra års anställning. Se separat avtal för
mer information om erfarenhetssatsningen.
Karriärvägar
Vidare ser vi det viktigt att tydliggöra de karriärvägar som finns i verksamheten. Detta behöver
vara tydligt såväl för befintliga medarbetare som personer utifrån som är intresserade av ett
arbete inom Borås Stad och kan redovisas på exempelvis verksamheternas hemsidor. Dessa
karriärvägar kan innebära andra typer av tjänster, samt även utökat uppdrag inom befintlig tjänst.
Fastställande av tydliga karriärvägar kan också användas vid beskrivning av verksamheten,
exempelvis på hemsida, informationsmaterial och platsannonsering.
För att undvika inlåsningseffekter i sitt yrke är det viktigt för oss som arbetsgivare att visa på
vilka möjligheter till utveckling i form av utökade arbetsuppgifter och andra tjänster som finns
inom verksamheterna. Som bilaga finns en beskrivning av karriärvägarna för socionomer inom
socialtjänsten.
Inom ramen för det interna chefsförsörjningsprogrammet ”Framtidens chef” åligger det
verksamhetens chefer att identifiera och uppmuntra de personer som har chefsegenskaper,
intresse och uppfyller de grundläggande utbildningskrav för chefstjänst inom Borås stad, vilket
också tydliggör en karriärväg.

Introduktion
Som nyanställd inom verksamheten ska varje ny medarbetare få en introduktion som planeras
och görs upp individuellt med den nyanställde och enhetschefen. För att säkerställa att alla
detaljer i introduktionen beaktas finns checklistor att följa, antingen enhetsspecifika eller generella
för Staden.
Vid nyanställning ska en eller två personer på respektive enhet utses och få uppgiften att
introducera den nyanställda inom enheten, verksamheten och organisationen. Ett tydligt
mentorskap för att introducera medarbetaren i yrkesrollen och i organisationen gör att
medarbetaren snabbare kommer in i och känner sig bekväm i sin yrkesroll. I introduktionen
ligger två delar – en del som innebär att introduceras i organisationen och dels den del som
innebär introduktion i yrkesrollen. Dessa båda delar kan med fördel utföras av två olika personer
för att skapa en tydlighet i skillnaden mellan dessa båda ingångar i den nyanställdes introduktion.
Närmaste chef ska ha uppföljande samtal med den nyanställde för att säkerställa att
introduktionen fungerar och att man som ny på enheten ska få möjlighet att reflektera kring sitt
arbete tillsammans med sin chef. Här spelar även metodhandledare eller 1:e socialsekreterare en
viktig roll när det kommer till uppföljning av introduktionen i yrkesrollen samt de metoder och
arbetssätt man har i verksamheten.
För att introducera nyanställda medarbetare i organisationen och även få perspektiv på hela
socialtjänsten verkställs även ett flertal studiebesök på olika enheter som berör arbetsområdet.
Dessa studiebesök kan vara på andra handläggarenheter, enheter inom verkställighet eller andra
verksamheter med vilka man i yrkesrollen samverkar.
I introduktionen ska också utbildningsinsatser som är relevanta för den nyanställde i sin yrkesroll
vara en del.

Behålla och utveckla
En anställning i Borås Stad är en trygg anställning och eventuella övertalighetssituationer hanteras
enligt en modell som syftar till att förhindra uppsägningar. Alla tillsvidareanställningar är
heltidsanställningar.
För att skapa ett mervärde i en anställning i Borås Stad har också stadens medarbetare tillgång till
ett rikt utbud av förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag/fria bad, möjlighet till förmånscykel,
semesterväxling, en aktiv personalklubb samt möjlighet till studiebidrag. Arbetsgivarens storlek
erbjuder ett rikt utbud av karriärmöjligheter (se bilaga) och ett generöst flextidssavtal samt
föräldrapenningstillägg finns bland annat för att skapa möjlighet till balans mellan arbete och
fritid oavsett i vilken fas i livet medarbetaren befinner sig.
Av stor betydelse är också att vi som arbetsgivare är ärliga i vårt erbjudande om anställning och
att erbjudandet sammanfaller med den tilltänkta arbetstagarens önskemål. För stor skillnad
mellan förväntningar på sitt nya jobb och vad det faktiskt innebär skapar besvikelse, missnöjdhet
och personalomsättning. Medarbetarna behöver känna tillit till organisationen och uppleva att det
arbete de utför gör skillnad för medborgaren.
En god personalpolitik, möjlighet att utvecklas och ett meningsfullt arbete för medarbetaren ska
känneteckna verksamheterna. Detta skapar motiverade medarbetare och goda ambassadörer för
Borås Stad som arbetsgivare.

I rapporten Hälsa och Framtid finns ett flertal faktorer för att skapa ett gynnsamt arbetsklimat
beskrivna, vilket i flera avseenden skapar förutsättningar för att kunna behålla personal i
organisationen. Viktiga delar i att detta är att skapa en arbetsplats och en arbetssituation där
medarbetaren känner att den får den utveckling den behöver, närvarande chef/stöd i sitt arbete,
ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och att det finns möjlighet att byta arbetsplats
och arbetsuppgifter. Att inom ramen för arbetet erbjuda tid för återhämtning och reflektion är
även det viktiga aspekter i att skapa en god arbetsmiljö.
Vid analysen av personalstatistiken kunde vi konstatera att åldersspridningen i grupperna visar för
att många yrkesverksamma socionomer lämnar socialsekreteraryrket innan 50 års ålder. Här bör
verksamheterna göra en fortsatt analys av vad detta beror på och med den informationen se om
man kan organisera arbetet på ett sätt som tillgodoser dessa personers behov i syfte att få dem att
bidra med sin kompetens och erfarenhet i verksamheten under längre tid av sitt yrkesliv.
Hanteringen av detta kan också leda till minskad personalomsättning.
Stöd
För att skapa ett gynnsamt arbetsklimat ett nära, kontinuerligt och tidsmässigt tätt stöd av
arbetsledare/chef och kollegor erbjuder verksamheterna ett nära stöd i det dagliga arbetet. Detta
stöd kommer från kollegor inom den egna enheten, men även med kollegor inom andra enheter
som man samarbetar och samverkar med i ärenden för att ha rätt fokus utifrån brukarens behov.
Även enhetschef, metodhandledare och 1:e socialsekreterare är en viktig del i det stöd
medarbetaren ska uppleva i sin yrkesutövning. Systematiskt och tätt. I stödet ligger också att
utveckla och tydliggöra mentorskapet till att bli det stöd medarbetaren behöver utifrån sina
förutsättningar och behov.
Upplevd arbetsbörda
Arbetsgivaren har här ett ansvar för att skapa en ordning för hur arbetstagaren ska prioritera sitt
arbete för att skapa en god arbetssituation och rimlig arbetsbörda (AFS 2015:4). Detta är viktigt
för att skapa en upplevelse av tillräcklighet hos yrkesgruppen.
Kompetensutveckling och karriärutveckling
Utbildning av medarbetare är en naturlig del av utvecklingen i yrkesrollen. Medarbetarens behov
av utbildning sammanställs årligen i en individuell kompetensplan i samband med att
medarbetaröverenskommelsen genomförs. Vilka utbildningar som är aktuella för den enskilde
medarbetaren beslutas utifrån dennes behov och önskemål utifrån verksamhetens behov. Behov
kan också komma utifrån förändrad lagstiftning, ändrade metoder och förändringar i
målgruppen. Utbildningarna kan vara av generell karaktär (för många medarbetare), men
framförallt behöver de ges utifrån medarbetarnas individuella behov. Ett generöst
förhållningssätt till individuella utbildningsinsatser skapar också en större nöjdhet bland
medarbetarna och en mer attraktiv arbetsplats.
För medarbetare som vill kompetensutveckla sig vid sidan av sitt ordinarie arbete har Borås stad
ersättningsregler för kompetensutveckling som, beroende på studiernas art, innebär ersättning för
vissa omkostnader som uppstår i samband med studierna. För personal som inte har adekvat
utbildning för sitt arbete uppmanar förvaltningen till vidareutbildning i form av lärlingsutbildning
eller valideringsutbildning. När verksamheten har identifierat behov av ny eller utökad
kompetens, exempelvis autism eller psykiatri, har förvaltningen också erbjudit utvalda personer
att gå sådan utbildning på arbetstid. Kompetensutveckling är en viktig del i att få medarbetaren
att växa i sitt uppdrag och för förvaltningen att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vidare kan medarbetare som känner sig vara redo för en ny utmaning utanför förvaltningen
vända sig till Medarbetarcentrum och där bli matchad till andra tjänster för vilka man har för

kompetens. Som arbetsgivare ser vi positivt på intern rörlighet och ser positivt på att hålla
kompetensen inom kommunen.
Uppmuntra äldre medarbetare att kvarstå i anställning
Äldre medarbetare med lång arbetslivserfarenhet är en viktig resurs som verksamheterna värnar
om och behöver ta till vara. Deras roll kan variera utifrån medarbetarens önskemål och
verksamhetens behov. För att förlänga arbetslivet för denna grupp bör verksamhetens
enhetschefer vid medarbetarsamtal med den aktuella gruppen fånga upp medarbetarens tankar
kring pensionering och genom attraktiva åtgärder få medarbetaren att reflektera över att förlänga
sitt yrkesliv. De roller som då finns att erbjuda kan vara vanligt operativt arbete, en handledande
funktion eller en utvecklande roll beroende på verksamhetens behov och medarbetarens
kompetens.
När det kommer till att uppmuntra och skapa förutsättningar för medarbetare över 65 år har
förvaltningschef i Borås Stad möjlighet att besluta om att ge medarbetarbetare med
nyckelkompetens eller svårrekryterad kompetens 2000 kr/månad från det kalenderår
medarbetaren fyller 66 år.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
En god struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet har visat sig vara en framgångsfaktor för en
gynnsam arbetsmiljö. Som stöd i detta arbete finns väl genomarbetade rutiner och metoder i
Borås Stad, vilka administreras genom SAM-modulen i verksamhetsuppföljningssystemet
Stratsys. I programmet finns aktiviteter, verktyg och information som gör det systematiska
arbetsmiljöarbetet enkelt att genomföra och följa upp. Vidare arbetar förvaltningens
verksamheter med risk- och konsekvensbedömningar samt ytterligare handlingsplaner och rutiner
i de situationer och arbetsmoment det krävs för att skapa trygghet och god arbetsmiljö för
medarbetarna.

Avveckla/omställning
Uttroduktion – erfaren medarbetare handleder ny medarbetare
För att tillvarata den kompetens personal som arbetat i verksamheten i många år har ser
förvaltningen positivt på att använda sådana medarbetare för att introducera nyanställd personal i
sina yrkesroller. Detta ligger också i linje med de aktiviteter som finns gällande att skapa attraktiva
erbjudanden och möjligheter för äldre medarbetare att kvarstå i anställning
Avslutningssamtal
Enligt Borås Stads rutiner ska avslutningssamtal genomföras med all tillsvidareanställd personal
som slutar.
Omställnings- och avvecklingsbehov
Det kan finnas personer inom verksamheterna som vill ändra inriktning i sitt yrkesliv. Vi som
arbetsgivare behöver här vara lyhörda för de önskemål och tankar som finns för att ta tillvara
personens kompetens någon annanstans i organisationen. Intern rörlighet inom
socionomgruppernas yrkesområde bör därför främjas. För detta ändamål finns även
Medarbetarcentrums verksamhet att tillgå, exempelvis genom jobbmatchning eller
omställningsprogram.

3.Verksamhetens resultat/uppföljning
När det kommer till Stadsövergripande insatser och åtgärder finns ett generellt behov av att ha
verkningsfulla och tydliga avtal när det kommer till mentorskap, anställningsvillkor och lön.
Vidare behöver arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket fortsätta, både när det kommer
till externt som internt varumärkesbyggande.

Arbetslivsförvaltningen
Hans Johansson 033-35 85 73
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Dnr 2017/ALN0056

Arbetslivsnämnden

Svar på ansökan från Makedonska föreningen,
50-års jubileum

Arbetslivsförvaltningens uppdrag är att vara drivande i Borås stads integrationsarbete
där vi jobbar efter ”program för ett integrerat samhälle” som Borås stads
kommunfullmäktige antagit. Nämnden har genom detta ett särskilt uppdrag att
samråda med invandrarföreningar samt föreningar som medverkar i Borås
integrationsarbete, men just när det gäller föreningsbidrag och ansökningar för
kulturarrangemang, har Arbetslivsförvaltningen ingen möjlighet att hjälpa till.
För föreningsstöd så måste vi hänvisa till Fritid och Folkhälsonämnden
(föreningsstöd) samt Kulturnämnden (stöd för kulturarrangemang).

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden hänvisar Makedonska föreningen Koko Racin, att ansöka till
Kulturnämnden alternativt Fritids och Folkhälsonämnden om ekonomiskt stöd för
50-års firande.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef

Hans Johansson
Verksamhetschef

Arbetslivsförvaltningen
Lennart Gustavsson 033-35 33 98
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Arbetslivsnämnden

Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och
donationsfonder våren 2017

Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för Arbetslivsnämnden i
Borås att fördela 2017;
Fond
Borås Stads sociala samfond 1
Borås Stads sociala samfond 2
Asra och Edvard Björnssons donation
L Svensson och M Fagerströms stiftelse
Finn Reimans donation
Sven P och Charlotta Palmqvists donation
Borås Stads sociala samfond A
S A Wassbergs minnesfond

Belopp
282 474 kr
9 903 kr
12 681 kr
42 763 kr
1 813 kr
19 801 kr
114 888 kr
182 kr

Utdelning
80 400 kr
9 900 kr
12 600 kr
42 700 kr
1 800 kr
19 800 kr
114 800 kr
100 kr

Totalt föreslås att 268 personer får dela på 282 100 kronor. Utdelning av resterande
belopp från Borås Stads sociala samfond 1 sker under hösten 2017.

Förslag till beslut

Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och sänder
den till Ekonomistyrning.
ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN

Dag Forsström
Förvaltningschef
Lennart Gustavsson
Verksamhetschef

