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Datum   
2020-04-14  
Instans  
Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare kallas  härmed  till sammanträde  i  

Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 21 april 2020  kl. 

17:00  

Arbetslivsnämndens  sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess)  

 

Lars-Åke Johansson  Dag Forsström  
Arbetslivsnämndens  Ordförande  Förvaltningschef  

 
 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna via Skype sker enligt 

följande:  

 

Mitt-S samverkan onsdagen den 15 april klockan 16:30.  

Moderater och Kristdemokraterna tisdagen den 14 april klockan 17:30.  

Sverigedemokraterna tisdagen den 21 april klockan 16:00.  

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Udén Hoff, 033-35 84 69  eller via e-post: 

Margareta.Uden-Hoff@boras.se  

mailto:Margareta.Uden-Hoff@boras.se
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Ärende  

1.   Upprop och val av justerare   

Förslag:  Mattias Danielsson (C)  och Birgitta  Bergman  (M) som  
Ersättare.  

2.   Godkännande av föredragningslistan   

3.   Information från förvaltningschefen   

4.   Budgetuppföljning efter februari 2020   

Dnr  2020-00028  1.2.4.1  

5.   Budgetuppföljning efter mars 2020   

Dnr  2020-00039  1.2.4.1  

6.   Svar på synpunkter på  Finskt förvaltningsområde   

Dnr  2020-00014  1.1.3.25  

7.   Svar på ansökan från Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden   

Dnr  2020-00011  1.1.3.1  

8.   Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019 för   

Arbetslivsnämnden  
Dnr  2020-00032  1.2.3.2  

9.   Yttrande över Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap - plan   

Dnr  2019-00134  1.1.3.1  

10.   Yttrande över Remiss  - Biblioteksprogram 2020-2023   

Dnr  2020-00027  1.1.3.1  

11.   Yttrande över Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet  

mot organiserad brottslighet.  
Dnr  2020-00024  1.1.3.1  

12.   Anmälningsärenden april 2020   

Dnr  2020-00044  1.2.3.25  

13.   Delegationsbeslut april 2020   

Dnr  2020-00045  1.2.3.25  

https://1.2.3.25
https://1.2.3.25
https://1.1.3.25
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Budgetuppföljning  efter  februari  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter februari 2020  med 

helårsprognos.         

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 

månad och redovisar denna för nämnden.                

Beslutsunderlag  

1. Bilaga  Budgetuppföljning februari 2020  Arbetslivsnämnden.                                 

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).  

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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1  Inledning  

Arbetslivsnämndens uppgifter 2020 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. 

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

Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser 
för nyanlända och har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad. 

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när 
det gäller tolkförmedlingen Väst. 
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2  Nämndens verksamhet 1  

2.1  Budgetavvikelse och verksamhetsanalys  

Verksamheternas nettokostnader  

Utfall 2019- Budget Utfall 2020- Prognos 
Tkr  Budget2020  Avvikelse  

02  2020-02  02  2020  

Central, 
administr 927  -14 878  -2 448  -2 169  -14 500  378  
ation  

Politisk  
verksamh -211  -1 585  -263  -186  -1 585  0  
et  

IFO  
ekonomis 
kt bistånd 

-11 900  -89 426  -14 679  -13 598  -84 179  5  247  
exkl. 
försörjnin 
gsstöd  

Försörjnin 
-8 130  -53 000  -8 833  -8 785  -52 000  1  000  

gsstöd  

Integratio 
-3 176  -4 053  -662  -2 634  -4 053  0  

n  

Arbetsma 
rknadsins -25 884  -53 959  -16 948  -26 102  -59 959  -6 000  
atser  

Feriearbet 
-18  -13 300  0  -33  -13 300  0  

en  

Övrigt  -690  -4 974  -816  -651  -4 974  0  

Buffert  0  -2 375  -396  0  0  2  375  

Summa  -49 082  -237 550  -45 045  -54 158  -234 550  3  000  

Verksamhet 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämnden verksamhet. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest social utsatta i Borås. Då 
nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds 
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska 
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 
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Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämnden ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 3 000 tkr. Resultatet består av: 

  Central administration överskott 378 tkr  

  Politisk verksamhet plus  minus noll  

  Övrig IFO överskott 5  247 tkr  

  Försörjningsstöd plus 1  000 tkr  

  Integration plus minus noll  

  Arbetsmarknadsinsatser underskott med 6  000 tkr  

  Feriearbeten plus minus noll  

  Övrigt plus minus noll  

  Buffert plus 2  375  tkr, behöver inte tas i anspråk  

  Sammanlagt plus 3  000  tkr.  

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 378 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så 
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2020, 53 000 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med februari, 8 785 tkr. Budgeten för samma period är 8 833 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 48 tkr. Jämfört med 2019 är resultatet sämre med, 655 
tkr och jämfört med år 2018 är resultatet bättre med 609 tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet 
beräknas till 52 000 tkr, verksamheten beräknas gå plus med 1 000 tkr. 
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Utveckling  av försörjningsstödet.  

       

2020  Utfall  tkr  2019  Utfall  tkr  2018  Utfall  tkr  

Januari  4 449  Januari  4 219  Januari  5 157  

Februari  4 336  Februari  3 911  Februari  4 237  

S:A Jan-Febr  8 785  S:A JanFebr  8 130  S:A Jan-Febr  9 394  

Prognos  
52 000  Bokslut  52 534  Bokslut  55 805  

Bokslut  

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan:  
 

  Tydligt uppdrag och syfte  

  Skriftliga rutiner och processer  

  Mycket arbetsledning  

  Omfattande introduktion  

  Stödfunktioner  

  Ansvar  

  Tydlighet  

  Ordning och reda  

Metoden bygger vi vidare på: 

  Mötet är viktigt  

  Modern traditionell handläggning  

  Noggranna utredningar  

  Omfattande kontroller  

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

  Planera hur klienten når egen försörjning  

  Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi  

  Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi  

  Bevaka barnrätten  

  Tidig upptäckt av  våld  

Under 2020 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som sökt försörjningsstöd. 

Verksamheten kommer fortsätta under år 2020 att ta fram metoder och kartlägga långvarigt 
bidragsberoende. 

Verksamheten arbetar även med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
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. 
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Inom försörjningsstödet ska det finnas  tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid 
handläggarbyten.  Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra 
alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika metoder för att ha ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga  
och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en  tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av 
krav och kontroll är höga  och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, 
begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod  
är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvar för hela  
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjlighet 
att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.  

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med:  

  Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd  

  Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd  

  Förebygga kriminalitet  

  Förebygga våld i nära relationer  

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt. 

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med februari har personalkostnaden varit 2 963 687 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
1 598 923 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1 364 764 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 1 014 396 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i november har varit 60 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020-02-29, 720 hushåll jämfört med 2019-02-28, 700 hushåll 
och 2018-02-28, 812 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2020-02-29, 401 
hushåll jämfört med 2019-02-28, 417 och 2018-02-28, 477. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2020-02-29, 98 %, jämfört 
med 2019-02-28, 98 % samt 2018-02-28, 98 %. 

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/hedersproblematik är nu en egen organisation och erbjuder stöd till personer 
som är över 18 år och är utsatta för våld i nära relationer sam hedersrelaterat våld. Verksamheten har 
jourberedskap dagtid och ansvarar för att utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den 
enskildes våldsutsatthet i nära relationer. Verksamheten uppdrag är också att anskaffa boende, 
rådgivning och förmedling av kontakter med frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i 
kontakter med andra myndigheter. 

Under 2020 ska även relationsvåldsenheten arbeta med att motverka prostitution. 
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Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva 
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, 
ca 180 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt 
ökad kompetens, samsyn och helhetssyn har tre teamledare anställts för att samordna var sitt område. 
Vidare för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga har två 
arbetsterapeuter anställts som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande. 

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

  VSB  

  Fixartjänst  

  Transporttjänst, interna och externa transporter  

  Restaurang  

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

  Åter i bruk, secondhandbutik  

  Secondhand byggmaterial  

  Snickeri  

  Biltvätt för 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.  

  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.  

  Källsortering  

  Sobacken  

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 5 247 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

  Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden bedriver ihop med Marks kommun.  

  Integrationsarbete.  

  Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår.  

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. 

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

Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter. 
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Mottagna flyktingar  

Antalet mottagna flyktingar var 2020-29-29, 44 st, jämfört med 2019-02-28, 55 st.  

  Utav de 44 mottagna flyktingarna kommer 35  % från Afghanistan, 25  % Syrien, 9  % från 
Turkiet, 9  % från Palestina, 7  % från Somalia, 5  % från Uganda, 2  % från Albanien, 2  % från 
Eritrea. 2  % från Etiopien, 2  % från Kongo samt 2  % från Sudan.  

  Åldersmässigt är det 37  % i åldern 20-39 år, 25  % 7-15 år, 18  %, 40-59 år, 11  % 16-19 år, 7  % 
0-5 år, 2 %  6 år, samt 0  % 60 -.  

  44  % kvinnor och 56  % män.  

  Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 24 personer, utav de 24 personerna är det 
25  %, som gått i skola 7-9 år, 25  % gått i skola 4-6 år, 13 %  som gått i skola över 12 år, 13  %, 
som gått i skola 10-12 år, 4  % som gått i skola 1-3 år, samt 20  % ingen utbildning/uppgift  
saknas.  

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 270 940 kr, antal i 37 i februari, antal 
39 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 1 194 275 kr, antal 165 i februari, 
antal 170 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 388 585, antal 52 i februari, antal 57 i 
januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 2 907 431 kr, antal i februari 396, 
antal i januari 431, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning 
(Svenska för invandrare). 

Integration 

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och ska vara drivande i frågor 
som rör integration i Borås Stad. 

Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i 
arbete och därmed egen försörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på 
ett naturligt sätt delaktighet i samhället. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och 
utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. 

Verksamheter under integrationsområdet under 2020. 

  Integrationsråd  

  Integrationsnätverk  

  Integrationsdag  

  Flyktingguider/Fadderfamiljer  

  Samhällsvägledning  

  Integrationsdag.  

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Under 2019 
har Kommunfullmäktige antagit ett program för nationella minoriteters rättigheter gentemot samtliga 
förvaltningar och bolag. Av programmet framgår att Arbetslivsnämnden, förutom att samordna arbetet, 
ska planera egna aktiviteter som skall utföras för minoritetsgrupperna. 
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Under 2020 avser Arbetslivsnämnden att genomföra följande aktiviteter:  

  Fortsatt kunskapsspridning om minoritetslagstiftningen  

  Bjuda in och hålla samrådsmöten med företrädare för nationella minoriteter, med en särskild  
skyldighet gentemot Sverigefinska minoriteten utifrån att Borås Stad är ett förvaltningsområde,  
samt gentemot romska minoriteten där det arbetas med romsk inkludering  

  Anordna en minoritetsdag, tillsammans med minoriteterna  

  Bedriva minoritetsservice för den svenskfinska minoriteten  

  Sammankalla till styrgruppsmöten, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsområdesfrågor för den Sverigefinska minoriteten, med övriga förvaltningar  

  Bedriva utvecklingsarbete inom romsk inkludering och vara sammankallade till det Romska  
rådet  

  Sammankalla till ett politiskt råd årligen, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsfrågor för den Sverigefinska minoriteten, i berörda nämnder.  

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat.  

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. Samverkan sker internt inom förvaltningen men även med 
Borås Stads övriga förvaltningar samt fackliga parter. Externt samarbete sker framförallt med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är:  

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

  Är i åldern 16-64 år.  

  Har ett ordnat boende.  

  Har en förskoleplats för  sina barn om de är föräldrar.  

  Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för  
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva  åtgärder istället för passiva bidrag och 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 februari 2020 har det varit 551  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. Ett  
stort utbud av aktiviteter garanterar individuellt upplägg, några exempel nedan:  

  Aktiv hälsa  

  Coachande samtal  

  Datautbildning  

  Framsteget  

  Målskapande steget  

  Praktik  

  Studiesteget  

  Yrkessvenska  
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Verksamheten består av:  

  Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.  

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är:  

  funktionsnedsatta  

  långtidsarbetslösa  

  nyanlända  

  ungdomar.  

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2020-02-29, 484 personer jämfört med 2019-02-28, 625 
personer.  

  Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag  mot lön  

Varav växla bidrag mot lön var 2020-02-29, 60 personer jämfört med 2019-02-28, 69 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.  54  personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under februari 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 2020 finns en budget på 2  000  tkr, under februari 
månad har det varit 13  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 2020, har det 
varit under februari har det varit 8 ungdomar  

  Lokalt kunskapslyft, där under februari månad har varit 3  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. 

Under februari 2020 har antalet varit 484 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 157 Trygghetsanställningar 

 102 Nystartsjobb 

 64 Extratjänster 

 61 OSA Anställningar 

 60 Utvecklingsanställningar 

 24 Introduktionsjobb 

 10 Lönebidrag 

 6 Ungdomsanställningar 

Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning februari 2020 11(13) 



    

  

  
 

 

 
 

 

  

 

 

  
 

 

 
  

 

   

 

 

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

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

Chansen 

Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre som är kriminellt belastade eller 
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig 
i aktivt drogmissbruk. Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning men då med fallande 
värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation. 

Syftet med verksamheten är att arbeta fram motivation och drogfrihet för att bli aktuell på Krami, 

Ansökningarna kan antingen komma från enskilda personer, Socialtjänsten Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen samt Jobb Borås. All antagning sker i samverkan med Krami som bedömer om det 
är rätt insats och rätt målgrupp. 

Arbetssättet är att under 3-6 månader ska de få ett aktivt stöd med: 

  Kartläggning  

  Motiverande samtal  

  Sociala  aktiviteter (för att bryta negativt umgänge/påverkan)  

  Arbetsrehabiliterande insatser  

  Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser  

Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med 
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning. 

Trygghetsinsatser 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt 
utsatta områdena i Borås Stad. Verksamheten Mobile info center tillhör också verksamheten 
trygghetsinsatser. 

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 6 000 tkr. 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått 
ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med 
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att 
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer. 

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad 
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida 
personalbehov. Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud. Verksamheten är ett stöd personer med 
funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i 
samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer 
som den enskilde behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70 % av personalkostnaderna. 

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3  Verksamhetsmått  

3.1  Individ- och familjeomsorg  

3.1.1  Ekonomiskt bistånd  

Verksamhetsmått   Utfall Feb 2019  Budget 2020  Utfall Feb 2020  

Antal hushåll med  
 700  670  720  

försörjningsstöd  

3.1.2  Flyktingmottagning  

Verksamhetsmått   Utfall Feb 2019  Budget 2020  Utfall Feb 2020  

Mottagna  flyktingar   55  300  44  

3.2  Arbetsmarknadsinsatser  

Verksamhetsmått   Utfall Feb 2019  Budget 2020  Utfall Feb 2020  

Antal personer i  
arbetsmarknadsinsats  556   424  

er  

Antal  växla bidrag mot 
 69   60  

lön  
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1  Inledning  

Arbetslivsnämndens uppgifter 2020 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. 

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

Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser 
för nyanlända och har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser 
gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad. 

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när 
det gäller tolkförmedlingen Väst. 
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2  Nämndens verksamhet 1  

2.1  Budgetavvikelse och verksamhetsanalys  

Verksamheternas nettokostnader  

Utfall 2019- Budget Utfall 2020- Prognos 
Tkr  Budget2020  Avvikelse  

03  2020-03  03  2020  

Central, 
administr -2 203  -14 878  -3 671  -3 457  -14 378  500  
ation  

Politisk  
verksamh -350  -1 585  -395  -284  -1 585  0  
et  

IFO  
ekonomis 
kt bistånd 

-18 044  -89 426  -22 013  -19 360  -82 926  6  500  
exkl. 
försörjnin 
gsstöd  

Försörjnin 
-13 136  -53 000  -13 250  -14 459  -55 000  -2 000  

gsstöd  

Integratio 
-1 300  -4 053  -993  -675  -4 053  0  

n  

Arbetsma 
rknadsins -28 191  -53 959  -20 722  -25 223  -58 959  -5 000  
atser  

Feriearbet 
-4  -13 300  0  -164  -13 300  0  

en  

Övrigt  -1 673  -4 974  -1 224  -1 629  -4 974  0  

Buffert  0  -2 375  -594  0  0  2  375  

Summa  -64 901  -237 550  -62 862  -65 251  -235 175  2  375  

Verksamhet 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämnden verksamhet. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest social utsatta i Borås. Då 
nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds 
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska 
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad. 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta  arbete.  

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution.  

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska  
implementeras i nämnden ordinarie verksamhet.  

Nämnden ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna.  

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med  2  375  tkr. Resultatet består av:  

  Central administration plus 500 tkr  

  Politisk verksamhet plus  minus noll  

  Övrig IFO plus 6  500 tkr  

  Försörjningsstöd minus 2  000 tkr  

  Integration plus minus noll  

  Arbetsmarknadsinsatser minus 5  000 tkr  

  Feriearbeten plus minus noll   

  Övrigt plus minus noll  

  Buffert plus 2  375  tkr, behöver inte tas i anspråk  

  Sammanlagt plus 2  375  tkr.  

Central administration  

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 500 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så 
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2020, 53 000 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med mars, 14 459 tkr. Budgeten för samma period är 13 250 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 209 tkr. Jämfört med 2019 är resultatet sämre med, 
1 323 tkr och jämfört med år 2018 är resultatet bättre med 404 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 55 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 2000 tkr. 
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Utveckling  av försörjningsstödet.  

       

2020  Utfall  tkr  2019  Utfall  tkr  2018  Utfall  tkr  

Januari  4 449  Januari  4 219  Januari  5 157  

Februari  4 336  Februari  3 911  Februari  4 237  

Mars  5 674  Mars  5 006  Mars  5 469  

S:A  Jan-Mars  14 459  S:A Jan-Mars  13 136  S:A Jan-Mars  14 863  

Prognos  
55 000  Bokslut  52 534  Bokslut  55 805  

Bokslut  

  
 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan:  
 

  Tydligt uppdrag och syfte  

  Skriftliga rutiner och processer  

  Mycket arbetsledning  

  Omfattande introduktion  

  Stödfunktioner  

  Ansvar  

  Tydlighet  

  Ordning och reda  

Metoden bygger vi vidare på:  

  Mötet är viktigt  

  Modern traditionell handläggning  

  Noggranna utredningar  

  Omfattande kontroller  

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

  Planera hur klienten når egen försörjning  

  Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi  

  Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi  

  Bevaka barnrätten  

  Tidig upptäckt av våld  

Under 2020 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som sökt försörjningsstöd.  

Verksamheten kommer fortsätta under år 2020 att ta fram metoder och kartlägga långvarigt 
bidragsberoende.  

Verksamheten arbetar även med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan)  

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
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.  
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Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid 
handläggarbyten.  Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra 
alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika metoder för att ha ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga  
och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av 
krav och kontroll är höga  och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, 
begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod 
är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvar för hela  
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjlighet 
att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar.  

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med:  

  Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd  

  Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd  

  Förebygga kriminalitet  

  Förebygga våld  i nära relationer  

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har också en förebyggande effekt.  

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett  
lönearbete i syfte att nå  egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med mars har personalkostnaden varit 4  500  670  kr, arbetsmarknadsstödet har varit 2  530  020  kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1  970  650  kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 1  643  585  kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas  
med 6  500  tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i mars har varit 69 personer.  

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020-03-31, 727 hushåll jämfört med 2019-03-31, 704 hushåll 
och 2018-03-31, 787 hushåll.  

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2020-03-31, 409 
hushåll jämfört med 2019-03-31, 414 och 2018-03-31, 466.  

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i  % var 2020-03-31, 99  %, jämfört  
med 2019-03-31, 99  % samt 2018-03-31, 98  %.  

Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer 
om erhåller försörjningsstöd. Det som kan göras enligt lagstiftning gör idag.  

elationsvåldsenhet  

elationsvåldsenheten/hedersproblematik är nu en egen organisation och erbjuder stöd till personer 
om är över 18 år och är utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Verksamheten har 
ourberedskap dagtid och ansvarar för att utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den 
nskildes våldsutsatthet i nära relationer. Verksamheten uppdrag är också att  anskaffa boende, 
ådgivning och förmedling av kontakter med frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i 
ontakter med andra myndigheter.  

nder 2020 ska även relationsvåldsenheten arbeta med att motverka prostitution.  
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Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO)  

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla  arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie  
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva 
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden,  
ca  180 personer har olika  former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk.  

I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt  
ökad kompetens, samsyn och helhetssyn har tre teamledare anställts för att samordna var sitt område.  
Vidare för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga har två  
arbetsterapeuter anställts som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande.  

De olika verksamheter som finns på Återbruk är:  

  VSB  

  Fixartjänst  

  Transporttjänst, interna och externa transporter  

  Restaurang  

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

  Åter i bruk, secondhandbutik  

  Secondhand byggmaterial  

  Snickeri  

  Biltvätt för 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.  

  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.  

  Källsortering  

  Sobacken  

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 6  500  tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten.  

Integration  

Integration består av tre olika verksamheter:  

  Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden bedriver ihop med Marks kommun.  

  Integrationsarbete.  

  Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår.  

Flyktingmottagning  

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning.  

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

Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter.  

Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Mars 2020 8(14) 



   

   
 

    
 

   
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Mottagna flyktingar  

Antalet mottagna  flyktingar var 2020-03-31, 65 st, jämfört med 2019-03-31, 88 st.  

  Utav de 65 mottagna flyktingarna kommer 46  % från Afghanistan, 18  % Syrien, 6  % från 
Turkiet, 6  % från Palestina, 4  % från Somalia, 4  % från Jemen, 3  % från Uganda, 2  % från 
Albanien, 2  % från Eritrea. 2  % från Etiopien, 2  %  från Kongo samt 2 %  från Sudan samt 3  % 
Statslösa.  

  Åldersmässigt är det 46  % i åldern 20-39 år, 18  % 7-15 år, 17  % 40-59 år, 9  %  16-19 år, 6 %  0-5 
år, 2 %  6 år, samt 2  % 60 -.  

  45  % kvinnor och 55  % män.  

  Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 42 personer, utav de 42 personerna är det 
26  %, som gått i skola 7-9 år, 17  % gått i skola 4-6 år, 17 %  som gått i skola över 12 år, 14  %, 
som gått i skola 10-12 år, 7  % som gått i skola 1-3 år, samt 19  % ingen utbildning/uppgift  
saknas.  

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 402 845 kr, antal 37 i mars, antal 
i 37 i februari, antal 39 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 1 757 545 kr, antal 158 i mars, 
antal 165 i februari, antal 170 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 570 400, antal 51 i mars, antal 52 
i februari, antal 57 i januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i 
gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 4 320 905 kr, antal 402 i mars, 
antal i februari 396, antal i januari 431, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som 
går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

Integration 

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och ska vara drivande i frågor 
som rör integration i Borås Stad. 

Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i 
arbete och därmed egen försörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på 
ett naturligt sätt delaktighet i samhället. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och 
utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. 

Verksamheter under integrationsområdet under 2020. 

  Integrationsråd  

  Integrationsnätverk  

  Integrationsdag  

  Flyktingguider/Fadderfamiljer  

  Samhällsvägledning  
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Nationella minoriteter  

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Under 2019  
har Kommunfullmäktige  antagit ett program för nationella minoriteters rättigheter gentemot samtliga  
förvaltningar och bolag.  Av programmet framgår att Arbetslivsnämnden, förutom att samordna arbetet, 
ska planera egna aktiviteter som skall utföras för minoritetsgrupperna.  

Under 2020 avser Arbetslivsnämnden att genomföra följande aktiviteter:  

  Fortsatt kunskapsspridning om minoritetslagstiftningen  

  Bjuda in och hålla samrådsmöten med företrädare för nationella minoriteter, med en särskild  
skyldighet gentemot Sverigefinska minoriteten utifrån att Borås Stad är ett förvaltningsområde,  
samt gentemot romska minoriteten där det arbetas med romsk inkludering  

  Anordna en minoritetsdag, tillsammans med minoriteterna  

  Bedriva minoritetsservice för den svenskfinska minoriteten  

  Sammankalla till styrgruppsmöten, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsområdesfrågor för den Sverigefinska  minoriteten, med övriga förvaltningar  

  Bedriva utvecklingsarbete inom romsk inkludering och vara sammankallade till det Romska  
rådet  

  Sammankalla till ett politiskt råd årligen, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsfrågor för den Sverigefinska  minoriteten, i berörda nämnder.  

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat.  

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. Samverkan sker internt inom förvaltningen men även med 
Borås Stads övriga förvaltningar samt fackliga parter. Externt samarbete sker framförallt med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är:  

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

  Är i åldern 16-64 år.  

  Har ett ordnat boende.  

  Har en förskoleplats för  sina barn om de är föräldrar.  

  Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för  
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva  åtgärder istället för passiva bidrag och 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 mars 2020 har det varit 581  deltagare i verksamheten.  
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En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska  leda till en personlig  
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Ett  
stort utbud av aktiviteter garanterar individuellt upplägg, några exempel nedan:  

  Aktiv hälsa  

  Coachande samtal  

  Datautbildning  

  Framsteget  

  Målskapande steget  

  Praktik  

  Studiesteget  

  Yrkessvenska  

Verksamheten består av:  

  Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.  

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är:  

  funktionsnedsatta  

  långtidsarbetslösa  

  nyanlända  

  ungdomar.  

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2020-03-31, 506 personer jämfört med 2019-03-31, 613 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2020-03-31, 69 personer jämfört med 2019-03-31, 65 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.  51  personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under mars 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 2020 finns en budget på 2  000  tkr, under mars  
månad har det varit 14  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 2020, har det 
varit under mars har det varit 3 ungdomar  

  Lokalt kunskapslyft, där under mars månad har varit 2  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.  
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Under mars 2020 har antalet varit 506 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 158 Trygghetsanställningar 

 101 Nystartsjobb 

 86 Extratjänster 

 62 OSA Anställningar 

 57 Utvecklingsanställningar 

 26 Introduktionsjobb 

 10 Lönebidrag 

 6 Ungdomsanställningar 

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

Chansen 

Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre som är kriminellt belastade eller 
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig 
i aktivt drogmissbruk. Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning men då med fallande 
värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation. 

Syftet med verksamheten är att arbeta fram motivation och att bli drogfri för att bli aktuell på Krami, 

Ansökningarna kan antingen komma från enskilda personer, Socialtjänsten Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen samt Jobb Borås. All antagning sker i samverkan med Krami som bedömer om det 
är rätt insats och rätt målgrupp. 

Arbetssättet är att under 3-6 månader ska de få ett aktivt stöd med: 

  Kartläggning  

  Motiverande samtal  

  Sociala  aktiviteter (för att bryta negativt umgänge/påverkan)  

  Arbetsrehabiliterande insatser  

  Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser  

Aktiviteterna kan ske  enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med  
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning.  

Trygghetsinsatser  

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad,  med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest  socialt utsatta i Borås. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt 
utsatta områdena i Borås Stad. Verksamheten Mobile info center tillhör också verksamheten 
trygghetsinsatser.  

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 5  000  tkr.  
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Feriearbeten  

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått  
ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med 
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att 
placera ut och hitta  lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer.  

 
Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna  egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad 
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som  en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida  
personalbehov. Verksamheten beräknas göra ett noll resultat.  

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben.  

Övrigt  

Övrigt som består av personligt ombud. Verksamheten är ett stöd personer med 
funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i 
samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer 
som den enskilde  behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70  % av personalkostnaderna.  

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet.  

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat.  
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3  Verksamhetsmått  

3.1  Individ- och familjeomsorg  

3.1.1  Ekonomiskt bistånd  

Verksamhetsmått   Utfall Mar 2019  Budget 2020  Utfall Mar 2020  

Antal hushåll med  
 704  670  727  

försörjningsstöd  

3.1.2  Flyktingmottagning  

Verksamhetsmått   Utfall Mar 2019  Budget 2020  Utfall Mar 2020  

Mottagna flyktingar   88  300  65  

3.2  Arbetsmarknadsinsatser  

Verksamhetsmått   Utfall Mar 2019  Budget 2020  Utfall Mar 2020  

Antal personer i  
arbetsmarknadsinsats  548   437  

er  

Antal  växla bidrag mot 
 65   69  

lön  
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Svar  på synpunkter  på  Finskt  förvaltningsområde  

Arbetslivsnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av skrivelsen anses med detta beslut skrivelsen besvarad.       

Ärendet i sin helhet 

Den grundläggande beslutsordningen mellan politik och tjänstemanna ansvar är 

att politiken beslutar vad som skall utföras, och tjänstemännen hur detta skall 

göras. 

Gällande lokalbyte för minoritetsservice. Att byta administrativa lokaler som 

inte innebär en saklig försämring för brukarna, kan aldrig ses som annat än en 

hur fråga och behandlas därför av tjänstemän. 

Självidentifieringsprincipen är grundläggande för våra nationella minoriteter, att 

alla som identifierar sig tillhöra minoriteten skall ges möjlighet att uttrycka sin 

åsikt, därav bjöds det in till det öppna hus som också Borås stad ser som en typ 

av samråd. 

Då inga relevanta synpunkter lyftes fram där som talar mot en flytt av 

minoritetsservice, anser Arbetslivsnämnden att Borås stads samrådsansvar 

uppfyllts. Efter detta fattades beslut om att genomföra flytten. 

Flytt av minoritetsservice har sedan annonserats vid två tillfällen i BT, 

informerats brevledes till kända finska föreningar, Borås stads webbsida samt i 

direkta brukarkontakter. 

Gällande övriga synpunkter. Att Klintesväng inte skulle ha någon finsk 

avdelning, ej har genomförts med samråd, har lyfts upp i Borås stads styrgrupp 

Finskt förvaltningsområde, där ansvaret tydliggjorts. Den begränsning som 

infördes av minoritetsservice hösten 2018 framtvingades av sjukskrivning och 

var inte planerad, vilket då heller inte kunde samrådas om. 

Arbetslivsnämnden vill även passa på att lyfta fram att Vård och äldrenämnden 

anställt en finsktalande anhörigkonsulent, vilket nämnden anser, visar på Borås 

stads ambition att ta stadens finska minoritet på allvar.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Synpunkter från Samarbetsorganet över Finskt förvaltningsområde. 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se


 
   

 

 

Sida 

Borås Stad 2(2) 

 

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).  

Beslutet expedieras till  

1. Samarbetsorganet över Finskt förvaltningsområde.  

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  
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Svar  på ansökan  från  Gymnasie- och  

Vuxenutbildningsnämnden  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden beslutar överföra 5 mkr till Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden  med krav på återrapportering hur medlen använts.        

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivsnämnden hanterar Borås stads schablonersättning för nyanlända som  

omfattas av etableringsförordningen.  Arbetslivsnämnden ställer sig positiva till 

att  skjuta till 5 mkr för att  Vuxenutbildningen skall kunna hålla  en hög  

ambitionsnivå på yrkesinriktad SFI  (svenska för invandrare), och 

yrkesutbildning i samverkan med Arbetslivsförvaltningen mot  

arbetsmarknadens bristyrken. Avsikten är att vi genom detta stärker samarbetet 

mellan nämnderna i våra ”Jobbspår” som vi gemensamt utvecklat.  

Arbetslivsnämnden önskar en återrapportering om vilka jobbspår som bedrivits  

under året, samt hur många individer som gått genom dom och resultatet efter 

avslutad insats.           

Beslutsunderlag  

1. Bilaga Ansökan om medel från Arbetslivsnämnden för nyanlända ungdomar 

enligt nya gymnasielagen.                                 

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).  

Beslutet expedieras till  

1. Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden.  

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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Ansökan  om medel  från  Arbetslivsnämnden  för  

nyanlända  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ansöka om 5 mnkr hos 

Arbetslivsnämnden för att finansiera utbildningsplatser, bedriva yrkesinriktad 

SFI och yrkesutbildning i samverkan med Arbetslivsförvaltningen mot 

arbetsmarknadens bristyrken. 

Beslutet ersätter tidigare fattat beslut 2020-01-28, § 9. 

Ärendet i sin helhet 

I syfte att stärka samarbetet mellan Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden i de så kallade ”Jobbspår” som nämnderna arbetar 

med ansöker Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om medel för att 

finansiera utbildningsplatser med yrkesinriktad sfi. 

Nämnden kommer att ge Arbetslivsnämnden återrapportering om vilka 

jobbspår som bedrivits under året, samt hur många individer som gått genom 

och resultatet efter avslutad insats. 

Samverkan 

Information lämnas vid FSG 2020-03-25. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens diarium 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Olovsholmsgatan 32 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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Patientsäkerhets- och  kvalitetsberättelse  2019  för  

Arbetslivsnämnden   

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för år 2019.         

Ärendet i sin helhet  

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst (nämnden) har det yttersta 

ansvaret för att det finns ett ledningssystem för  systematiskt kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla  

och säkra verksamhetens kvalitet.  

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  

Av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla  och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör  

med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse.  

Arbetslivsnämnden har för 2019 upprättat en patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i 

Arbetslivsnämnden under 2019. Av berättelsen framgår också hur många  

händelser som utretts enligt Lex Maria och Lex Sarah.                

Beslutsunderlag  

1. Bilaga  Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019 för Arbetslivsnämnden         

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se


 

 
 
 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse  
 

Arbetslivsnämnden  
 

2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

För patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse ansvarar förvaltningschef och verk-
samhetschef HSV 
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Sammanfattning   
 
Försörjningsenheten och Relationsvåldsenheten arbetar systematiskt med att  bibehålla och ut-
veckla  verksamheternas  kvalitet genom löpande arbete med rutiner och interna riktlinjer.  
 
Särskilda satsningar i form  av kompetensutveckling görs löpande inom områdena barnrätt och 
relationsvåld.  
 
Förvaltningen deltar i ett utvecklingsprojekt i SKR:s regi:  Att bryta långvarigt biståndsmottagande och 
utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.  Målsättningen är att  ännu  fler personer ska bryta sitt  
långvariga biståndsmottagande och att fler barn ska  ha föräldrar som kan försörja dem genom ett 
arbete.  
 
Andelen barn som lever i hushåll som  inte har ekonomiskt bistånd har  under 2019 legat mellan 
98,5 % och 98,72 %.  Antalet  hushåll med långvarigt biståndsberoende har minskat från 414  un-
der januari till 399  hushåll under december.   
 
Sedan början av 2018 har Arbetslivsförvaltningen ett ansvar för samordning av insatser mot  he-
dersrelaterat våld. Under  2019 har ett förslag på  samverkansplan tagits fram  och satsningar har 
gjorts för att öka kvaliteten på verksamheten.  
 
Arbete kring digitalisering och förbättrad tillgänglighet  genom ”Mina sidor” har pågått under 
2018 och 2019.  En testversion kommer att starta 1 februari 2020 och tanken är att det ska fun-
gera fullt ut under hösten 2020.  
 
För att höja  den generella  kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbets-
förmåga  anställdes  under 2018  två arbetsterapeuter på Återbruk.  Under våren 2020 kommer en 
tredje arbetsterapeut att anställas.  Därigenom är Arbetslivsförvaltningen även vårdgivare.  
 
 

Begreppsdefinitioner  
 

  Brukare/klient –  enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS  

  Den enskilde –  i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient,  brukare 
och klient.  

  Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av  den egna verksamheten samt  
kontroll av att  den bedrivs enligt de processer och rutiner  som ingår i verksamhetens led-
ningssystem.  

  Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål  som gäller för verksamheten enligt 
lagar och  andra föreskrifter om hälso- och sjukvård,  socialtjänst och stöd och service till 
vissa  funktionshindrade och beslut som har meddelats  med stöd av sådana föreskrifter.  

  Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning  av verksamheten.  

  Patient –  enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård)  

 
 

  Sociala klustret –  ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje-
omsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad  
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Förkortningar 

IVO- inspektionen för vård- och omsorg 
MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering  
SAS- socialt ansvarig samordnare 
SFS- svensk författningssamling 
SIP – samordnad individuell plan 
SKL- Sveriges kommuner och landsting 
SOL- socialtjänstlagen 
SOSFS- socialstyrelsens författningssamling 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet 
och kvalitet 

Detta dokument är en beskrivning av det patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som bedrivits 
inom Arbetslivsförvaltningen under 2019. 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssy-
stem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Verksamheternas ledningsgrupper arbetar löpande med att utveckla och revidera rutiner och ar-
betssätt för att säkerställa att alla som ansöker om ekonomiskt bistånd och andra biståndsprövade 
insatser som förvaltningen ansvarar för får en rättssäker handläggning. Vem som får fatta vilka 
beslut styrs av delegationsordningen. Rutinerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, all-
männa föreskrifter, socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd samt vägledande domar från 
kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. 

Utvecklad samverkan genom långsiktiga och hållbara samverkansstrukturer är nödvändigt för att 
förändra och förbättra förhållandena för den enskilde. Verksamheterna arbetar löpande för att 
utveckla samverkan med såväl interna och externa aktörer. 

Arbetslivsförvaltningen arbetar löpande för att klienter som kommer i kontakt med verksam-
heten ska få tydlig information och ett gott bemötande av all personal. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 

Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 

Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 

Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 

Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 

Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 

MAS/MAR 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR utreder och anmäler ären-
den. 

SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det sys-
tematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller 
initiera rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-
Sarah rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansva-
riga nämnder. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från process-
kartan för egenkontroll. 

Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah. 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

Arbetslivsförvaltningen arbetade under 2017 och 2018 med att ta fram ett kvalitetsledningssystem 
i enlighet med SOSFS 2011:9. En översyn av kartlagda processer påbörjades under 2018. Arbetet 
med att utveckla det processorienterade arbetet och med att utveckla befintliga processer initiera-
des 2018 och kommer fortsätta även under 2020. Införandet av processledningssystemet Canea 
har lett till bättre överskådlighet och en förbättrad kontroll över verksamhetens rutiner. 

Förvaltningen har idag två legitimerade arbetsterapeuter med uppdrag att utreda och bedöma ar-
betsförmåga hos deltagare på Återbruk. 
Arbetsterapeuterna har tillgång till verksamhetssystem Viva för hälso- och sjukvårdsdokumentat-
ion. Slumpmässiga journaler har granskats av MAR och dokumentationen är god. 

Det finns utsedda stödanvändare för legitimerad personal som har i uppdrag att stödja och hjälpa 
kollegor kring dokumentation i Viva. Dessa finns i Vård- och äldreförvaltningen samt Sociala 
omsorgsförvaltningen. 
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Egenkontroll  
SOSFS 2011:9,  5 kap. 2§, 7 kap. 2 §  p2  
 
Försörjningsenheten arbetar löpande med egenkontroller i form av stickprov på handläggarnas  
underlag till beslut.  
 

  Kontroller görs dagligen vid ”släpp” av pengar, cirka var tionde utbetalning kontrolleras.  
 

  En gång per halvår väljer 1:e socialsekreterare ut två ärenden per socialsekreterare för en 
djupare kontroll. Varje ärende kontrolleras tre månader bakåt och följande poster grans-
kas:  

o  Ekonomi –  beräkning  
o  Dokumentation –  utredning & journalanteckning  
o  Individuell planering  –  finns det?  
o  Barnperspektiv, kvinnofrid, sekretessmarkering  
o  Bedömning/motivering  
o  Kommunicering  
o  Beslut  
o  Delgivning  
o  Överklagan  
o  Årshjulet - 1 år  
o  Insatser  

 

  Öppna jämförelser  

  Kommunens kvalitet i korthet  

  Brukarundersökning IFO  

  Jämförelser med andra kommuner  
 
 

Samverkan  för  trygg  och  säker  vård  och  omsorg  
 
Samverkan  mellan  interna aktörer  
 
För att upprätthålla en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats fri från hot och våld har  förvalt-
ningen  ett samarbete  med CKS. Innehållet är kompetensutveckling samt stöd i vissa situationer.  
 
 

Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §  
 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 

 
 

kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten  
 

  Uppskatta  sannolikheten för att händelsen inträffar, och  

  Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen.  
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Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

Förvaltningen har kontinuerligt jobbat med informationssäkerheten, dels på en förvaltningsnivå 
genom att fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder 
i samtliga system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta 
med hjälp av ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner. 

Anpassning av hanteringen av personuppgifter har skärpts och förbättrats utifrån en anpassning 
till krav i dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Förvalt-
ningen har under 2019 arbetat med att kartlägga och registrera alla personuppgiftsbehandlingar i 
Draftit. Detta arbete kommer fortsätta även under 2020. 

Loggning och loggranskning av åtkomsten till patientuppgifter i vårdsystemen sker regelbundet 
Slumpmässigt utvalda aktiva  användare kontrolleras utifrån åtkomst till klientuppgifter.  

 
Avvikelser,  synpunkter  och  klagomål  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8  §  
 
Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering, förvaltningen har idag  
emellertid inte ett  formaliserat  system för avvikelser enligt Socialtjänstlagen (SoL), ett arbete på-
går inom det sociala klustret för att skapa ett sammanhållet system för detta.  En pilot av detta är 
planerad under våren 2020 och planerad start för alla användare är hösten 2020.  
 
Varje enskild avvikelse/synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Avvikelser/synpunkter 
följs också kontinuerligt upp på olika nivåer i organisationen. Till exempel på  områdesledningar, 
arbetsplatsträffar samt av MAS/MAR/SAS i syfte att lära av varandra och att  förhindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt. Rapporterade avvikelser/synpunkter sammanställs och analyse-
ras en gång i halvåret. Med utgångspunkt från analysen identifierar verksamheterna riskområden 
och handlingsplaner upprättas.  
 

Lex Maria  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket  

 

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård-

skada till IVO. Händelserna utreds av MAS/MAR som också  bedömer om en  anmälan  ska göras. 

IVO s äkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 

verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata.  

Lex Sarah  
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5  
 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av skyldig-
heten att rapportera händelse som orsakar risk för  missförhållande eller missförhållande enligt 
gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som föreslår åtgärder som bör  tas fram för 
att säkerställa att missförhållandet inte kan hända igen.   
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Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Egenkontroll 

Kommunens kvalitet i korthet 

Borås stad deltar sedan flera år i kvalitetsjämförelsen KKiK. Här jämförs ett antal olika nyckeltal 
för olika delar av en kommuns verksamhet. Endast ett fåtal områden berör Individ- och familje-
omsorgsnämndens verksamheter. Två utvecklingsnyckeltal inom ekonomiskt bistånd är väntetid 
från inkommen ansökan till beslut samt andelen klienter som inte återaktualiseras inom ett år ef-
ter avslutat bistånd. 

Medeltalet för väntetiden var 19,1 dagar under 2019, under 2018 var väntetiden 14,2 dagar. Det 
finns stora variationer i väntetider mellan olika ärenden. Anledningen till att det i vissa fall varit 
längre väntetider beror till stor del på att de underlag som inkommit med den initiala ansökan inte 
varit fullständiga och det funnits behov av kompletteringar. 

När det gäller ”ej återaktualiserade klienter” var andelen 84,8 % 2019 jämfört med 82,8 % 2018. 
Tendensen över flera års tid är att allt färre personer faller tillbaka i ett biståndsberoende efter av-
slutat ekonomiskt bistånd. 

Brukarundersökning IFO 

Under 2019 genomfördes för tredje gången i Borås Stad den nationella brukarundersökningen för 
IFO, som vänder sig till personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövning.  Insamling av enkätsvar pågick mellan den 9 september och 18 oktober och 
personer som varit på besök hos socialsekreterare under perioden fick erbjudande om att besvara 
enkäten. Enkäten fanns att tillgå på sex språk utöver svenska.1 Av rikets 290 kommuner 
genomförde 104 kommuner brukarundersökningen på ekonomiskt bistånd under 2019. 

Enkäten bestod av sju frågor utöver fråga om kön: 

1.  Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel  via telefon, 
sms, eller e-post)?   
Svarsalternativ: Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet inte/ingen åsikt.  
 

2.  Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?  
Svarsalternativ: Förbättrats mycket, förbättrats lite, ingen förändring, försämrats lite,  
försämrats  mycket, vet inte/ingen åsikt.  
 

3.  Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna  
förändras?  
Svarsalternativ: Ja, nej, vet inte/ingen åsikt.  
 

4.  Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen?  
Svarsalternativ: Mycket, ganska mycket, ganska lite,  inte alls, vet inte/ingen åsikt.  
 

                                                 
1  Utöver  svenska  fanns  enkäten  att  tillgå på  arabiska,  dari, engelska, finska,  somaliska  och  tigrinja   
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5.  Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av din socialsekreterare?  
Svarsalternativ: Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet inte/ingen åsikt.  
 

6.  Hur stor  förståelse visar socialsekreteraren för din situation?  
Svarsalternativ: Mycket stor, ganska stor, ganska liten, ingen alls, vet inte/ingen åsikt.  
 

7.  Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i 
kommunen?  
Svarsalternativ: Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, vet 
inte/ingen åsikt.  
 

Resultatet baseras på antalet personer som med ekonomiskt bistånd som har lämnat ett positivt 
svar på frågan dividerat med samtliga personer med ekonomiskt bistånd som har besvarat frågan. 
Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren.  
 
Ekonomiskt bistånd  
 
493  av Försörjningsenhetens klienter erbjöds svara på enkäten  och 345 svar inkom (svarsfrekvens  
70  %).  

Resultaten för Borås Stad ligger något under ovägt medel av alla svarande  kommuner, 
bedömningen är dock att metodskillnader och urval påverkar validiteten.  
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Våld i nära relationer  
 
26  av Relationsvåldsenhetens klienter erbjöds svara på enkäten och 15  svar inkom (svarsfrekvens  
58  %).  Genomförandet av brukarundersökningen på Relationsvåldsenheten var ett lokalt beslut 
och någon sammanställning på nationell nivå finns inte.  
 

Brukarundersökning IFO - Relationsvåldsenheten 
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Jämförelser med andra kommuner  
 
Försörjningsenheten arbetar systematiskt med omvä rldsbevakning och jämförelser med andra 
kommuner genom att löpande bland annat jämföra  ekonomiskt bistånd bland barn. I jämförelse 
med de 17 kommuner i landet som har en befolkning över 100  000 är det bara en  kommun som 
har en lägre andel barn som  ingår i familjer med långvarigt bistånd.  
 

Barn som   ingår i familjer  med  långvarigt  ekonomiskt  bistånd, andel (%) 2018 

6,7 

5,35 
4,1 4,3

3,7 3,83,5
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2,2 2,2
1,5 1,6

1,1 1,2 1,3
0,6 

 

 

Riskanalys 

De riskanalyser som gjorts under året har främst berört risk för hot och våld i det sociala arbetet. 
Målsättningen i säkerhetsarbetet är att skapa trygghet för så väl klienter som personal. Sedan bör-
jan av 2018 finns det väktare på plats i verksamheternas väntrum. 
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Avvikelser,  synpunkter  och  klagomål  
 
Nämnden har under 2019  inte haft ett strukturerat system för rapportering av avvikelser (främst 
individavvikelser enligt SoL), utredning av dessa och systematisk uppföljning avseende avvikelser. 
Arbetet med att inom det sociala klustret ta fram ett sätt att rapportera och omhänderta avvikel-
ser har pågått under 2018  och 2019 och planeras att vara klart för användning  under hösten 2020.  
 
Under 2019  har Arbetslivsnämnden mottagit sju  synpunkter. Av de framförda synpunkterna var 
sex  klagomål  och en var fråga. Två av klagomålen  berör Försörjningsenheten, två berör Borås  
Etableringscenter, ett klagomål på Fixartjänst och ett på Återbruk. Frågan gällde administration.  
 

Lex Maria och  lex  Sarah  
 
Under 2019  har försörjningsenheten  inte gjort några  anmälningar  enligt Lex Sarah.  
 

 
Mål och aktiviteter för 2020  
 
Den förste januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag.  Försörjningsenheten kommer fortsätta  
arbeta och utveckla arbetet med barnrättsperspektivet. Barnrättsgruppens uppdrag är att kontinu-
erligt uppdatera och utbilda övrig personal på arbetsplatsen.   
 
Alla nya metodstödjare för Våld i nära Relation deltar i NCK:s (nationell kunskapscenter för våld 
i nära relation) tredagars utbildning i Uppsala. Alla gruppmöten på enheten innehåller en punkt 
om relationsvåld vilket innebär att nyheter inom området ständigt uppdateras. Alla kvinnor i hus-
håll som haft försörjningsstöd längre än två månader intervjuas minst en  gång per år utifrån 
FREDA ”kortfrågor”. Ett standardiserat bedömningsinstrument framtaget av socialstyrelsen för  
socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.  
 
Arbete kring digitalisering och förbättrad tillgänglighet genom ”Mina sidor”, här är målet  att detta 
under 2020 ska fungera fullt ut och att de klienter som vill kan sköta mer av sitt ärende själva via  
de digitala  kanalerna.  
 
Förvaltningen deltar  fortsatt  i SKR:s  utvecklingsprojekt: Att bryta långvarigt biståndsmottagande och 
utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Målsättningen är att ännu fler personer ska bryta sitt  
långvariga biståndsmottagande och att fler barn ska  ha föräldrar som kan försörja dem genom ett 
arbete. Vi vill motverka att personer hamnar i utanförskap och vill stärka våra klienter till att ta 
kontrollen och förändra sina liv. Vi vill att våra klienter ska uppleva att vi arbetar tillsammans  
med den mot ett gemensamt mål, egen försörjning. Under 2019 har vi konstaterat att fler och 
förbättrade möten med klienter ger resultat. Förhoppningen är att detta ska utvecklas ytterligare 
under 2020. Fokus kommer att ligga på tätare kontakter med fokus på planering för egen försörj-
ning.  
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Datum Instans 

2020-04-21 Arbetslivsnämnden 

Lennart Gustavsson Dnr ALN 2019-00134 1.1.3.1 
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Yttrande över  Remiss:  Borås  Stads  plan  för  

krisberedskap  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss: Borås stads Plan för krisberedskap.      

Ärendet i sin helhet  

Det är viktigt att det finns en strategisk inriktning för staden för arbetet med 

krisberedskap och utveckla styrningen av arbetet med krisberedskap. Att arbetet 

involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund är en förutsättning 

att för att kunna implementera planen. Målbeskrivningen för stadens  

krisberedskap att staden ska ha en väl fungerade krisorganisation som snabbt 

kan träda i kraft är nödvändigt för att vidmakthålla  förtroendet hos  

kommuninnevånarna.                  

Beslutsunderlag  

1. Bilaga  Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap  –  plan.                                

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).  

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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Datum Instans 

2019-12-12 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01068 3.2.2.0  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Remiss:  Borås  Stads Plan  för  krisberedskap   

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder, styrelser och förbund 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-20. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-01068 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Jonny Nylén 
Handläggare 
0768887758 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se
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 Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställd av: Kommunfullmäktige  
Datum: XX 
Revideras av:  Kommunstyrelsen  
Gäller för: Alla nämnder och bolag  
Dnr: 2019-01068 
Gäller till och med: 2022 
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap 
Beskrivning av planens syfte och funktion 
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste fnnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden, 

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund, 

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen 
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3 

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering; 

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser, 

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från fera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse 

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd. 

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske. 

Roller och ansvar vid krisledning 

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning 
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att; 

– Ange inriktning för kommunens krishantering, 

– Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning, 

– Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

– Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen, 

– Företräda kommunen, 

– Vid behov begära bistånd utifrån 

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att; 

– Beslutar om klassifceringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

– Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

– Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

– Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande, 

– Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

– Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben. 
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

– Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

– Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen, 

– Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis, 

– Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

– Bearbeta och bereda ärenden, 

– Planera för åtgärder på längre sikt, 

– Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter, 

– Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

– Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

– Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling, 

– Ansvarar för kriskommunikationen, 

– Skapa uthållighet i organisationen. 

Borås Stads beredskapsnivåer 

I Borås Stad fnns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap; 

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap); 

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 
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Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i fgurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad 

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag 
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4 

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5 

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografska 
områdesansvar 
Genom sitt geografska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

Planering avseende krisberedskap 

Nämnd- och bolagsspecifk planering 

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som fnns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifka kraven i de olika verksamheterna. 

Säkerhetsskydd 
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan. 

Med säkerhetsskydd avses10: 

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter. 

2. säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig. 

Säkerhetsskyddsanalys 

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor: 

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter? Vilka 
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet? 

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot fnns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter fnns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga 
att kunna skada det skyddsvärda. 

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information, 
fysiskt skydd, med mera? 

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag 
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning 
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021 
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701. 
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag 



 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Säkerhetsskyddsplan 

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom: 

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet. 

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt. 

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassifcerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd). 

Civilt försvar 
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar. 

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris. 

Beredskapsgrader; 

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11 

Kommunens uppgifter; 

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter. 

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig. 

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 

Ekonomi och bistånd 
Ekonomi 

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare. 

Bistånd 

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Sida 

1(1) 

Kulturnämnden 

§ 36  Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0  

Biblioteksprogram 2020-2023  

Kulturnämndens beslut  

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 
och sänder det på remiss till berörda instanser.  

Sammanfattning  av ärendet  

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 
Boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 
och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 
det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt  
Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.  

Beslutsunderlag  

1. Missiv –  Nytt biblioteksprogram 2020-2023  

2. Biblioteksprogram 2020-2023            

Vid protokollet 

Linnea Dahlin Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare Kulturchef 

Justeras 

Sara Andersson (S) Falco Güldenpfennig (KD) 
Ordförande 

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 28 februari 2020 

Linnea Dahlin 
Nämndsekreterare 

Rätt utdraget betygar 

Linnea Dahlin 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-04-21 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00027 1.1.3.1 

Handläggare 
033-35 84 69 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

Yttrande över  Remiss  - Biblioteksprogram  2020-2023  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss  Biblioteksprogram 2020-2023.        

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivsnämnden ser positivt på  Biblioteksprogram 2020-2023  som 

understryker vikten av det  öppna biblioteket, läs och skrivfrämjande, digitala  

och det lärande biblioteket. Programmet utgör ett stöd genom de konkreta  

områden som a nges och som Borås  stad ska fokusera på. Arbetslivsnämnden 

tillstyrker Remiss  Biblioteksprogram 2020-2023.            

Beslutsunderlag  

1. Remiss  Biblioteksprogram 2020-2023.                               

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp FSG.  

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se


 

 

 

 

   
 

    
  

 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

 

 

  

   

  

  

   

   

  

 
  

 
   

 

  

  

 

 

 
  

 
 

        

 

Sida 

MISSIV 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 Olof Berge Kleber 

Handläggare 
033 357627 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Miljö- och konsumentnämnden 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast den 2020-04-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se 
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer KUN 2020-00015 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer 
i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 
det beslutsunderlag som presenteras för Kulturnämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 
remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). 
Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 
redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Olof Berge-Kleber 
Handläggare/Bibliotekschef 
033 357627 

Kulturnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kulturkontoret, P A Halls boras.se 033-35 70 00 vxl 
Terrass 2 

mailto:KN.diarium@boras.se


 

 

 

 

   
 

    
  

 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

 

 

        

 

 

               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

Olof Berge Kleber 
Handläggare 
033 357627 

Sida 

SKRIVELSE 1(2) 

Datum Instans 

2020-02-24 Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 

och sänder det på remiss till berörda instanser. 

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 

boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 

och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 

det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 

Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023. 

Ärendet i sin helhet 

Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 

2020-2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. 

Under våren lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och 

senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

och Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats 

med det här biblioteksprogrammet. 

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen 

biblioteksplan, något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med 

programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att 

få programmet att harmoniera väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks inte minst genom att programmets fyra 

rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Nytt biblioteksprogram 2020-2023 

2. Biblioteksprogram 2020-2023 

Samverkan 

LSG 2020-02-17 

FSG 2020-02-18 

Kulturnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kulturkontoret, P A Halls boras.se 033-35 70 00 vxl 
Terrass 2 
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Beslutet expedieras till 

1. Kulturförvaltningen, Eva-Lotta Franzén, eva-lotta.franzen@boras.se 

2. Kulturförvaltningen, Olof Berge-Kleber, olof.berge-kleber@boras.se 

3. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 

4. Fritid- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 

5. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 

6. Grundskolenämnden, GRN.diarium.boras.se  

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden UN.diarium@boras.se 

8. Miljö- och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 

9. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

mailto:olof.berge-kleber@boras.se
mailto:ALN.diarium@boras.se
mailto:FF.diarium@boras.se
mailto:FN.diarium@boras.se
mailto:UN.diarium@boras.se
mailto:mknamnd@boras.se
mailto:SBF.diarium@boras.se
https://GRN.diarium.boras.se
mailto:eva-lotta.franzen@boras.se


 

  

Strategi 

• Program 

Plan 

Policy 

Riktlinjer

 Regler 

Borås Stads 

Biblioteksprogram 
Bibliotek för alla 



 

 Borås Stads 
styrdokument 
Aktiverande 
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås 

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 
policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

Fastställd av: Kulturnämnden 
Datum: xx 
Gäller för: Kulturnämnden 
Gäller till och med: 2023 
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Biblioteksprogram: 
Bibliotek för alla 
Biblioteken i Borås ska låta människor mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser. 
Biblioteken i Borås ska inspirera till litterära upplevelser och ge barn och unga bättre läs- och språkförståelse. 
Biblioteken i Borås ska ge stadens invånare verktyg för att fritt söka information och kunskap, vara 
en infrastruktur för Borås som bildningsstad.  Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten 
genom att erbjuda kunskap, hjälp med och tillgång till teknik. 

Särskilt fokus ska läggas på biblioteksverksamhet för barn och unga samt övriga grupper som prioriteras 
i bibliotekslagen. Biblioteken i Borås ska arbeta med barnkonventionen som grund för sitt arbete. 

Det öppna biblioteket 
Folkbibliotek ska fnnas i hela Borås och ha generösa öppettider, folkbiblioteken på serviceorterna 
runt om Borås ska vara Meröppna bibliotek. 

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken ska ge 
plats för möten och samtal, mellan generationer och kulturer, men också plats för den som vill vara 
ensam tillsammans med andra. 

Biblioteken på serviceorterna runt om Borås ska vara samlingsplatser och samverkansplatser för 
lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och civilsamhälle. 

Biblioteken i Borås ska vara demokratiska scener för samhällsdebatt och ska erbjuda ett varierat 
programutbud som visar på en bredd av åsikter. Biblioteken ska vara öppna för invånarna som medskapare 
i verksamheten. 

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade. 

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket 
Biblioteken i Borås ska erbjuda litteratur, media och berättelser, på olika språk, på alternativa sätt att 
läsa och med lokalt anpassade utbud. Biblioteken ska ge tillgång till digitala läsfrämjande verktyg och 
tjänster samt ska arbeta med det vidgade läsbegreppet i centrum. 

Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och refektion. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till eget skrivande och uppmuntrar kreativitet och skapande. 

Biblioteken i Borås och biblioteken i Sjuhärads övriga kommuner ska samverka för ökat utbud och 
förbättrad service i hela Boråsregionen. 

Det digitala biblioteket 
Biblioteken i Borås ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och 
informationskunnighet. 

Det digitala biblioteket ska vidga utbudet och ger tillgång till bibliotekens resurser även utanför 
biblioteksrummet. 

Biblioteken i Borås ska inspirera och utjämna genom att erbjuda datorer, nätverk och annan teknisk 
utrustning på biblioteken. 
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Det lärande biblioteket 
Biblioteken i Borås ska vara platser för bildning och refektion, enskilt eller tillsammans. Biblioteken 
ska inspirera boråsarna till ett livslångt lärande och vara portalen till Borås som bildningsstad. 

Biblioteken i Borås ska vara mötesplatser för folkbildning och det livslånga lärandet. 

Boråsarna ska vägledas av bibliotekspersonalen som är utbildade i att söka fram och värdera information. 

Skol- och gymnasiebiblioteken i Borås ska vara pedagogiska resurser, som tillgodoser elevernas behov 
av språk- och kunskapsutveckling och med bibliotekarier som arbetar ute i klasserna i nära samverkan 
med lärarna. Gällande skolbiblioteken i övrigt, se Skolbiblioteksprogrammet. 
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55 
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se 
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SKRIVELSE 1(2) 

Datum Instans 

2020-04-21 Arbetslivsnämnden 

Hans Johansson Dnr ALN 2020-00024 1.1.3.1 

Handläggare 
033-35 85 73 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

Yttrande över  Remiss  Motion:  Kommunal  

avhopparverksamhet mot organiserad  brottslighet  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet 

mot organiserad brottslighet. 

Ärendet i sin helhet 

För att bryta kriminella nätverks inflytande genom att förhindra nyrekrytering är 

möjligheten att underlätta avhopp en viktig del. En särskild verksamhet inriktad 

på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens finns på ett 

ställe och samverkan underlättas, viktigt är att arbetet samordnas med det som 

redan bedrivs. 

Arbetslivsnämnden bedriver sedan flera år tillbaks KRAMI verksamhet 

tillsammans med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Syftet med KRAMI 

är att personer med kriminellt beteende/belastning, som fortfarande befinner 

sig i kriminella sammanhang men själva uttrycker att man vill ändra livsstil och 

leva lagligt, får stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Sedan september 2019 

har Arbetslivsnämnden i samverkan med IFO nämnden startat igång en ny 

verksamhet, Chansen. Syftet med Chansen är att ytterligare stärka arbetet kring 

personer med kriminellt beteende, eller stor risk att hamna i kriminalitet, på 

grund av missbruk, får stöd att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet i 

Chansen är långsiktigt, där möjligheten med kommunala OSA (offentligt 

skyddad anställning) anställningar nyttjas för att komma från missbruk och 

kriminalitet. 

Arbetslivsnämnden ser behov av en avhopparverksamhet utifrån socialtjänstens 

klientperspektiv men även för att tydliggöra ansvarsdelen då det idag finns 

förväntningar på socialtjänsten som inte ingår i nuvarande uppdrag. En särskild 

verksamhet inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att 

kompetens finns på ett ställe och att samverkan underlättas. Arbetslivsnämnden 

föreslår att Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) får i uppdrag att i 

samverkan med berörda nämnder arbeta fram en modell för 

avhopparverksamhet som passar Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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Beslutsunderlag  

1. Bilaga  Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad  

brottslighet.                               

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp FSG.  

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  
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MISSIV 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-25 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00608 1.1.1.1 

 

 

   

  

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Remiss: Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot 

organiserad brottslighet. 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00608 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Motion till kommunfullmäktige: 

Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad 
brottslighet 

Gängkriminalitet och olika former av organiserad brottslighet utgör ett allvarligt 
samhällsproblem. Dess orsaker går att härleda till ett hårdnande klassamhälle, ökad 
ojämlikhet och den brist på framtidstro som många idag tyvärr känner. Samtidigt är det viktigt 
att också tydliggöra att brottslighetens konsekvenser drabbar människor i socialt utsatta 
områden hårdast. Samhällsdebatten om hur detta problem ska mötas har i hög utsträckning 
fokuserats på straffskalor och polisiära insatser. Detta är självklart viktiga frågor att diskutera 
– men för att bryta gängens inflytande är att förhindra nyrekrytering och underlätta avhopp 
det viktigaste som kommunen kan göra. 

På fullmäktigemötet den 21 februari ställde jag en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande om Borås Stads arbete för att underlätta avhopp från kriminella miljöer. I svaret 
hänvisades bland annat till att Centrum för Säkerhet och Kunskap (CKS) skulle få ett nytt 
uppdrag kopplat till detta. Snart ett halvår senare har ett sådant uppdrag inte lämnats. Min 
uppfattning är att den här frågan är så viktig så att det inte går att vänta längre. Därav lämnar 
jag in den här motionen. 

BRÅ har i en rapport från 2016 identifierat ett antal faktorer som skiljer gruppen avhoppare 
från andra som vill lämna ett kriminellt liv. Det handlar bland annat om att man behöver stöd 
för att hitta en ny identitet utanför den kriminella miljön och om behov av skydd eftersom 
många utsätts för hot och/eller våld i samband med avhoppet. En särskild verksamhet inriktad 
på avhoppare från kriminella miljöer skulle innebära att kompetens samlas på ett ställe, 
mindre risk att någon faller mellan stolarna, underlättar samordning och kontakter med andra 
myndigheter och möjliggör att rikta resurser särskilt till den här gruppen. 

Det är min uppfattning att Borås Stad behöver ett organiserat arbete för att underlätta avhopp 
från kriminella miljöer. I detta arbete behöver det klargöras vilken del av socialtjänsten i 
Borås som har till uppdrag att arbeta med målgruppen brottsoffer. Avhopparverksamheten 
behöver vara lättillgänglig och känd i breda lager av stadens befolkning. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag: 

- Att Borås Stad i socialtjänstens regi startar en kommunal avhopparverksamhet med 
syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer. 

Borås, 2019-06-17 
Stefan Lindborg (V) 



 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 1(1) 

Datum Instans 

2020-04-21 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00044 1.2.3.25 

Handläggare 
033-35 84 69 

Anmälningsärenden  april  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.         

Anmälningsärenden  

 

1.  Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17 § 63  
Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020   
Dnr 2020-00026  
 

2.  Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 32  
Extra medel till välfärden   
Dnr 2020-00038  

 

3.  Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38  
Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder  
Dnr 2020-00040  
 

4.  Miljö- och konsumentnämndens beslut §  73  
Miljörapport 2019 gällande Borås Stad  
Dnr 2020-00042  
 

5.  Klimatkompensationsavgift för resor 2019   

 

6.  Arbetslivsförvaltningen 2020-02-11 FSG-Protokoll  

 

7.  Arbetslivsförvaltningen 2020-03-10 FSG-Protokoll  

               

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag  Forsström  

Förvaltningschef  

https://boras.se
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Datum Instans 

2020-04-21 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00030 1.2.3.25 

Handläggare 
033-35 84 69 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

Delegationsbeslut  april  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Redovisade delegationsbeslut  läggs till handlingarna.         

Delegationsbeslut  

 

 

1.  Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-02-24, § 4-7.  

               

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag  Forsström  

Förvaltningschef  

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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