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Datum 

2018-12-03 
 

Instans 
Arbetslivsnämnden 

 

 

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 11 december 2018 

kl. 17:00 

Arbetslivsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Lars-Åke Johansson 
Arbetslivsnämndens Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

Gruppmöten för politikisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna tisdagen den 4 

december kl. 17.00  

Vänsterpartiet torsdagen den 6 december kl. 17.00 

Moderater och Kristdemokraterna måndagen den 10 december kl. 17.30 

Sverigedemokraterna tisdagen den 11 december oktober kl. 16.00 

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

Margareta.Uden-Hoff@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslistan 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund   

4.  Information från förvaltningschefen  

5.  Information från kontaktpolitiker  

6.  Budgetuppföljning efter november 2018  
Dnr 2018-00117 1.2.4.1 

Utskick senare 

7.  Bidragsansökan från Stiftelsen Vitryssland 
Dnr 2018-00116 2.4.3.25 

 

8.  Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Guldkanten 
Dnr 2018-00120 3.4.3.25 

 

9.  Remiss Motion: Angående automatiserad behandling av 
ansökningar om ekonomiskt bistånd 
Dnr 2018-00107 1.1.3.1 

 

10.  Anmälningsärenden i december 2018 
Dnr 2018-00114 1.2.3.25 

 

11.  Delegationsbeslut december 2018 
Dnr 2018-00121 1.2.3.25 
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arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Bidragsansökan från Stiftelsen Vitryssland 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden avstyrker bidragsansökan        

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Vitryssland har under många år samarbetat med Borås stad och tagit 

emot personer som behöver trygg och välordnad miljö att arbetsträna i. 

Förutsättningarna för samarbete har förändrats, dels genom ändringar i den 

statliga arbetsmarknadspolitiken, dels har förutsättningarna för Borås stads 

arbetsmarknadsverksamhet förändrats. Genom den goda arbetsmarknaden är 

inte behovet av ”skapad sysselsättning” i dagsläget så stort som tidigare. 

Borås stad har idag vakanta platser inom såväl Återbruk, som inom vår tekniska 

förvaltnings skogs, park och naturlag. 

Stiftelsen har vid ett flertal tillfällen påpekat att man inte kan bedriva 

verksamheten utan ökat stöd och kompensation för bortfall av statens 

(Arbetsförmedlingens) stöd, vilket Borås stad i alla svar påpekat att detta är inte 

stadens ansvar, har lett till osäkerhet om Stiftelsen överhuvudtaget vill driva 

verksamheten vidare. 

Borås stad har haft underhandskontakter med en av stiftelseorganisationerna, 

Svenska kyrkan och även här fått till oss att kyrkan inte avser att driva Stiftelsen 

vidare, utan vill erbjuda Borås stad annat samarbete. 

Sammantaget leder detta till att Arbetslivsnämnden beslutar att inte bevilja 

ansökan om fortsatt stöd.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Bidragsansökan från Stiftelsen Vitryssland                              

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Vitryssland 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande   Dag Forsström 

   Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Guldkanten 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker två års förlängt partnerskap.       

Ärendet i sin helhet 

Guldkanten har under två års tid haft ett IOP med Borås stad där två nämnder 

varit parter, Arbetslivsnämnden utifrån behov av arbetsprövning, arbetsträning 

och anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning, Vård och 

äldrenämnden har haft Guldkanten att bedriva verksamhet som Borås stad 

annars skulle bedrivit på trygghetsboende. 

Samverkan med Guldkanten har fungerat väl och uppfyllt alla delar som varit 

inskrivna i överenskommelsen med god kvalitet. Utvärdering av verksamheten 

har skett och ligger som bilaga till beslutet. 

Arbetslivsnämnden utnyttjar därför möjligheten i den befintliga IOPn, att 

förlänga partnerskapet med ytterligare två år. Några mindre justeringar av IOPn 

har skett inför förlängningen.  Vård och äldrenämnden har för avsikt att 

förlänga sin del i partnerskapet.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Uppföljning IOP- Guldkanten 2018-10-23  

2. Bilaga, Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)                                

Beslutet expedieras till 

1. Guldkanten 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldreförvaltningen 
Postadress 
Vård- och äldreförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
aldreomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Maria Jonsson, 033-35 82 90 
maria.j.jonsson@boras.se 
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Uppföljning IOP- Guldkanten 2018-10-23 
• Lunchservering under vardagar riktad i första hand till boende på 

Trappen och Spinnaren (Trappen har många restauranggäster utifrån). 
• Aktiviteter för boende enligt konceptet för Trygghetsboende, ex bingo, 

promenader, sittgympa, föreläsningar, filmer och teknikcafé. 
• Mötesplats (ej köksdelen) för samverkansaktiviteter med 

seniorföreningar, där föreningen gör sin egna överenskommelse med 
Guldkanten  

 

Frågor: Uppföljning: 

Hur många luncher har serverats? 

Spinnaren respektive Trappen? 

Trappen serverar i snitt 90 luncher per 
dag och Spinnaren 18, serveringen 
hålls öppet 46 veckor per år, vilket ger 
ca 20.700 resp 4.140 luncher på 
årsbasis 

Vilka aktiviteter har genomförts? Bifogar månadsbladen 

Hur fungerar mötesplatsen? Trappen – mycket bra 

Spinnaren – mindre bra, svårt att 
locka dit besökare 

Hur fungerar driften i helhet? Trappen – mycket bra 

Spinnaren – mindre bra, svårt att 
locka dit besökare 

Hur fungerar samverkan? Bra för det mesta 
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Ekonomi  
Lokaler, Borås Stad förhyr lokalerna på Trappen och Spinnaren med 
följande fördelning : 

• Trappen (492 tkr) delas lika Arbetslivsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen (246 tkr vardera). 

• Spinnaren (368 tkr) delas lika Arbetslivsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen (184 tkr vardera). 

• Lokalerna upplåts utan någon kostnad för Guldkanten.  

Uppföljning: 

Trappen fungerar väl. 

Spinnaren har svårt att få till sig både gäster till mötesplatsen och 
restaurangen. Eftersom Spinnaren är ett trygghetsboende med 35 lägenheter 
är vi skyldiga att ha en 75% tjänst som aktivitetssamordnare där (enligt 
nuvarande regler) samt betala för 70 kvm gemensamhetsyta. 

Förslag: 

Att på Spinnaren avdela delar av mötesplatsen från restaurangen till 
Arbetslivsförvaltningens (ALF) Stadsdelsvärdar, som är i stort behov av 
kontorsutrymme. ALF erbjuder sig då att stadsdelsvärdarna skall arbeta 
aktivt med att ledsaga och på annat sätt locka seniorerna till mötesplatsen 
och restaurangen. Restaurangen kan då användas till både restaurang och 
mötesplats, och våra hyreskostnader minskar. 

 

 

 

 

Övriga kostnader Trappen: 
•  Vård- och äldreförvaltningen står för aktivitetssamordningskostnader 

motsvarande 50% av en årsarbetare som Guldkanten fakturerar dem 
(250 tkr)  

 

Uppföljning: 

Fungerar bra. Enligt dåvarande bestämmelser var vi skyldiga att betala en 
aktivitetssamordnare motsvarande 50% av en heltid då Trappen är ett 
trygghetsboende med 25 lägenheter och dåvarande regelverk var styrt av att 
25 lägenheter skulle ge en aktivitetssamordnare på 50% och 50 kvm  
gemensamhetsyta. 
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Övriga kostnader Spinnaren: 
• Vård- och äldreförvaltningen står för aktivitetssamordningskostnader 

motsvarande 75 % av en årsarbetare som Guldkanten fakturerar vård- 
och äldreförvaltningen (375 tkr). 

• Arbetslivsförvaltningen står för handledningskostnader motsvarande en 
heltidstjänst 500 tkr som Guldkanten fakturerar Arbetslivsförvaltningen 
fram till 2018-12-31 då Guldkanten planeras ta över kostnaden. 

Uppföljning: 

Kommer troligtvis inte fungera då Spinnarens låga intäkter från 
restaurangen inte kan finansiera en tjänst 

 

 

 

 

 

 

Övrigt: 
• Arbetslivsförvaltningen ska samarbeta med Guldkanten och placera 

resurspersoner i form av tidsbegränsade arbetsmarknadsanställningar 
och övriga arbetsmarknadsinsatser (ex. praktik och arbetsträning) i 
verksamheten. 

Uppföljning: 

12 personer är i olika former av 
arbetsträning på Guldkanten, 
verksamheten get bra förutsättningar 
för att deltagarna ska gå vidare i 
yrkeslivet.  

 

Samarbetet med Jobb Borås fungerar 
väl, handläggare och handledare har 
direktkontakt med arbetsplatsen och 
är uppskattat av deltagarna 

 

 

 
• Arbetslivsförvaltningen ska aktivt samverka med Arbetsförmedlingen, 

för att placera personer i arbetsträning, språkpraktik m.m. som 
genererar statlig merkostnadsersättning på Guldkanten, ersättningen ska 
gå direkt till Guldkanten. 

Uppföljning: 

3 personer är i snitt under året 
placerade direkt via 
Arbetsförmedlingen, vilket ger  

Guldkanten intäkter i form av statlig 
merkostnadsersättning. 

 

 



Borås Stad 
Datum 
2018-10-22 

  
  

Sida 
4(4) 

 

 

• Guldkanten ska på sikt ha minst två arbetsledare som ska fungera som 
handledare för anställda, en på Trappen och en på Spinnaren. 

Uppföljning: 

Arbetsledare ansvarar för både Trappen och Spinnaren då ordinarie 
arbetsledare som skulle ansvara för Trappen varit sjukskriven en längre tid, 
finns en vikarie som jobbar 100 % och som är anställd direkt av Guldkanten 
och som alternerar mellan de olika verksamheterna. 

 

 

 
• Guldkanten ska verka för att ha minst fem egna anställda med 

funktionsnedsättning med kod definierad av Arbetsförmedlingen. 

Uppföljning: 

Guldkanten har 5 egna anställda som 
har varaktig funktionsnedsättning och 
betydande begränsningar i 
arbetsförmåga som ger svårigheter att 
komma ut på arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) 
 

 

 

 

 

 

Bakgrund  
Guldkanten ideell förening har sedan 2010 bedrivit verksamhet som ett socialt företag tillsammans 

med Borås Stad i syfte att dels ge människor med nedsatt arbetsförmåga en chans att komma in på 

arbetsmarknaden, dels verka för att boende i Trygghetsboendet Trappen ska få en bättre vardag. 

Guldkanten har ansvarat för god, näringsriktig och hemlagad lunch, aktiviteter och trivsamma möten. 

Guldkanten utökade sin verksamhet med restaurang och mötesplats på Spinnaren hösten 2016. 

Borås Stad har tecknat en generell överenskommelse om att nyttja samarbete med idéburna sektorn 

i större omfattning och att strukturera upp de samarbeten med idéburna organisationerna som 

redan finns. 

Parter  
Borås Stad 
Genom Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
501 80 BORÅS 
Organisationsnummer 212000-1561 
 

Guldkanten ideell förening  

Kvarngatan 20 
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503 36 BORÅS 

Organisationsnummer 802451-7065 

Syftet med partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, 

genom att tillvarata civilsamhällets organisationer som finns i Borås som komplement till Borås Stads 

egna verksamheter. 

Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, avtalet 

syftar till att tydliggöra det som Borås Stad och Guldkanten ofta redan gjort och reda ut regelverket 

oss emellan. Ett IOP ska aldrig göra att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan 

skall vara fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  

Det sociala företaget Guldkanten har genom sin verksamhet skapat ett stort förtroende, genom att 

verka långsiktigt och öppet. Borås Stad har hela tiden haft insyn i verksamheten, samt redan tidigare 

stöttat ekonomiskt under lång tid. 

Föreningen Guldkanten bildades i början av 2010 för att utöka det kulturella utbytet av mänskliga 

möten och mat samt att skapa fler arbetstillfällen efter varje individs egen förmåga. Guldkanten tar 

tillvara alla människors kompetens, oavsett funktionsnedsättningar eller andra hinder. Det är de 

värdena som gör Guldkanten till Borås första sociala företag. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från ett icke nedtecknat 

samarbete under lång tid.  

Överenskommelsens form och utgångspunkt  
Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås Stad och Guldkanten när det gäller drift och 

utveckling av restaurang och aktivitetsverksamhet på Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren. 

Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för 

verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Guldkanten verkar som en ideell verksamhet utan vinstmål, med en från Borås Stad oberoende 
styrelse där såväl kooperatörerna i det sociala företaget som boende i Trygghetsboendet har 
representanter i styrelsen.  Guldkanten förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt 
normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras 
verksamhetsområde. Guldkanten är arbetsgivare och svarar för att arbetsrättsligt gällande lagar, 
författningar och avtal följs. 

Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 

karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för transparens 

och kritik som uppstår till följd. Såväl Borås Stad som Guldkanten skall vara lyhörda för signaler från 

de boende på respektive Trygghetsboende.  

Äldreomsorgs- samt arbetsmarknadsperspektivet för personer med funktionsnedsättning är viktigt i 

parternas värdegrund. Som en del av Borås Stads arbete med att tillvarata ideella krafter och stödja 
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sociala företag är stadens ambition att i den mån det är möjligt köpa företagens tjänster, och från 

Gulkanten i möjligaste mån beställa mat, fika och catering. 

Insats - uppdrag 
Insatsen är att driva verksamhet för äldre boende på Trygghetsboendena Trappen samt Spinnaren, 

och verka som mötesplatser för äldreomsorgens målgrupp i samverkan med lokala seniorföreningar, 

ex PRO på Norrby. Samtidigt som Guldkanten verkar för att personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden får arbetsträna, och i så stor omfattning som möjligt generera anställningar för 

personer med funktionsnedsättning (definierat av arbetsförmedlingen). 

Verksamheten som Guldkanten bedriver innefattar: 

 Lunchservering under vardagar riktad i första hand till boende på Trappen och Spinnaren. 

 Aktiviteter för boende enligt konceptet för Trygghetsboende, ex bingo, promenader, 

sittgympa, föreläsningar, filmer och teknikcafé. 

 Mötesplats (ej köksdelen) för samverkansaktiviteter med seniorföreningar, där föreningen 

gör sin egna överenskommelse med Guldkanten 

Avgränsningar  
Överenskommelsen mellan parterna gäller bara verksamheten riktad till äldre boende i 

Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren, det står Guldkanten fritt att utveckla och bedriva annan 

verksamhet. 

Samverkan och uppföljning 
Guldkanten ansvarar för driften av verksamheten vid Trappen och Spinnaren. Borås Stad ansvarar för 

att hjälpa till att skapa god samverkan mellan de kommunala verksamheter som kan ha koppling till 

målgruppen. Särskilt viktiga samverkansparter är Jobb Borås. För att ge Borås Stad full insyn i 

Guldkantens verksamhet, skall en representant för Arbetslivsförvaltningen och en representant för 

Vård- och äldreförvaltningen inbjudas som adjungerad till samtliga styrelsemöten och få del av de 

handlingar som ordinarie styrelsemedlemmar får.  

Målgruppen 
Äldre boende på Trappen och Spinnaren, samt de seniorföreningar som verkar lokalt, såsom PRO på 

Norrby. Arbetslösa Boråsare med funktionsnedsättning med begränsad arbetsförmåga som och gör 

det svårt att få ett jobb på öppna arbetsmarknaden. 

Ekonomi  
Lokaler, Borås Stad förhyr lokalerna på Trappen och Spinnaren med följande fördelning : 

 Trappen (492 tkr) delas lika Arbetslivsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen (246 tkr 

vardera). 

 Spinnaren (368 tkr) delas mellan Arbetslivsförvaltningen (60% - 221 tkr) och Vård- och 

äldreförvaltningen (40% - 147 tkr), där Arbetslivsförvaltningen får utnyttja del av lokalen för 

tre administrativa arbetsplatser för stadsdelsvärdar/Mobile info center. 

 Lokalerna upplåts utan någon kostnad för Guldkanten.  
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Övriga kostnader Trappen: 

 Vård- och äldreförvaltningen står för aktivitetssamordningskostnader motsvarande 50% av 

en årsarbetare 250 tkr, som Guldkanten fakturerar dem. 

 Guldkanten står för handledningskostnader motsvarande en heltidstjänst 500 tkr.  

Övriga kostnader Spinnaren: 

 Vård- och äldreförvaltningen står för aktivitetssamordningskostnader motsvarande 75 % av 

en årsarbetare 375 tkr, som Guldkanten fakturerar dem. 

 Arbetslivsförvaltningen står för handledningskostnader motsvarande en heltidstjänst 500 tkr 

som Guldkanten fakturerar dem tillsvidare, diskussion förs med Guldkantens styrelse om att 

på sikt fasa över kostnaden direkt på Guldkanten. 

Övrigt: 

 Arbetslivsförvaltningen ska samarbeta med Guldkanten och placera resurspersoner i form av 

tidsbegränsade arbetsmarknadsanställningar och övriga arbetsmarknadsinsatser (ex. praktik 

och arbetsträning) i verksamheten. 

 Arbetslivsförvaltningen ska aktivt samverka med Arbetsförmedlingen, för att placera 

personer i arbetsträning, språkpraktik m.m. som genererar statlig merkostnadsersättning på 

Guldkanten, ersättningen ska gå direkt till Guldkanten. 

 Guldkanten ska ha minst en arbetsledare, samt en särskilt utsedd handledare som ska 

fungera som handledare för anställda/deltagare, en på Trappen och en på Spinnaren. 

 Guldkanten ska verka för att ha minst fem egna anställda med funktionsnedsättning med 

kod definierad av Arbetsförmedlingen. 

Guldkanten fakturerar Borås Stad för kostnader enligt överenskommelse en gång per år. Det är fritt 

för Guldkanten att söka medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer. 

Utöver rent ekonomiskt stöd är Borås Stads ambition att verka för att nyttja Guldkanten som 

leverantör av mat/fika till interna möten och catering till Borås Stads verksamheter. 

Marknadsföring  
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva verksamheten och de insatser som utförs 

genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan. 

Period för partnerskapet  
2019-01-01—2020-12 31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut.  

Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med 2 år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 9 

månader innan överenskommelsen upphör. 
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Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande 

avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras ska parterna innan förändringarna genomförs, 

föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i 

sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när som helst 

under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 

9 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Guldkanten bli återbetalningsskyldig för delar av 

eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog 

mellan överenskommelsens parter.  

Tillägg från och med 2019-01-01 

I utvärderingen som genomfördes 2018-11-27 framkom att Spinnaren/Spinnrocken har stora 

problem med att få besökare till både mötesplatsen och restaurangen. 

Arbetslivsförvaltningen har startat verksamheten ”Trygghetsinsatser” på bland annat Norrby, genom 

närvarande stadsdelsvärdar ska vi verka för att fler äldre innevånare på Norrby känner sig trygga med 

att bland annat ta sig till Spinnaren, för att äta lunch och delta i aktiviteter, genom detta räknar 

arbetslivsförvaltningen med ökad lunchservering samt fler deltagare på aktiviteterna. 

Arbetslivsförvaltningen kan nyttja en del av aktivitetsytan på till tre administrativa arbetsplatser för 

stadsdelsvärdarna/mobile info center. 

Underskrifter 

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar där parterna tagit varsitt original.  

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås Stad 

Borås, datum 

 

Ida Legnemark, ordförande i Vård- och äldrenämnden, Borås Stad 

Borås, datum 

______________________________________________ 

Roger Hall, Ordförande i den ideella föreningen Guldkanten 

 

Kontaktpersoner  
Hans Johansson   Arbetslivsförvaltningen, Borås stad  



2018-11-27 
 

Pernilla Landström Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad  

Annica Olausson Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad  
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Remiss Motion: Angående automatiserad behandling 

av ansökningar om ekonomiskt bistånd 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden avslår förslaget i remissen om automatiserad behandling av 

ansökan om ekonomiskt bistånd.         

Sammanfattning 

Att använda ny teknik för att underlättar arbetet med ekonomiskt bistånd och 

öka servicen till sökande är vi förstås mycket positiva till. För närvarande 

arbetar en projektgrupp med uppdrag att införa ” Mina sidor” där sökande på 

ett enkelt sätt kan få information hur beslutsprocessen ser ut och därmed 

utökad service till kommuninnevånarna. När det är infört kommer 

Försörjningsenheten arbeta med att inför digitala ansökningar istället som nu på 

papper. 

Arbetet med ekonomiskt bistånd har generellt låg status och ses inte alltid som 

ett kvalificerat socialt arbete. Detta då uppfattningen ibland tycks vara att 

socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd bara betalar ut pengar till 

folk. 

Att arbeta med ekonomiskt bistånd är så mycket mer än att bara besluta om 

rätten till bistånd. Det stora uppdraget är att stötta och vägleda personer till 

egen försörjning. Arbetet med ekonomiskt bistånd är ett komplext socialt 

arbete där vi många gånger hjälper personer att komma till rätta med 

bakomliggande problem som finns bortom deras försörjningsproblematik. 

På Försörjningsenheten har vi sedan länge identifierat, analyserat och utvecklat 

det sociala arbetet. Vi menar att detta är en av framgångsfaktorerna som 

bidragit till att många familjer kommit i egen försörjning och de idag extremt 

låga kostnaderna.  

En automatiserad process innebär att man inte gör några kontroller på 

redovisade inkomster och utgifter. Vissa av dessa är möjliga att kontrollera då 

man kopplar systemet till SSBTEK (Sammansatt BasTjänst för Ekonomiskt 

Bistånd) Andra är omöjliga att kontrollera t ex lön. Det är också omöjligt att 

kontrollera hyreskontrakt, hyresnivå mm. Samt att kontrollera att de blivit 

betalda för att förhindra hyresskulder och därefter avhysningar. Metoden 

bygger på ett tillitsbaserat synsätt med stickprov som metod för att 

kvalitetssäkra.  
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Vid första kontakten med FE gör vi en omfattande grundlig utredning. Detta 

för att inte fel personer ska komma in i systemet.. Anledningen till detta är för 

att säkerställa att personer verkligen har rätt till bistånd. För oss är ordet 

kontroll i sig själv varken positivt eller negativt utan är beroende av vad man 

använder kontrollen till.  För oss är det viktigt att inte glömma bort personerna 

som inte söker sig till oss.                

Ärendet i sin helhet 

På Försörjningsenheten har vi värderat ”mötet” som nyckeln till framgång. 

Varje månad möter socialsekreteraren alla sina klienter på socialkontoret för att 

följa upp planen för hur man ska nå egen försörjning. Vi tror att mötet skapar 

en trygghet för personerna då vi klargör våra respektive förväntningar. Ett av 

de främsta syftena med mötet är att bygga en relation och kunna arbeta med 

förändring med siktet inställt på självförsörjning. Vi kan tillsammans med 

personen lägga upp en planering mot självförsörjning och göra de delaktiga i 

hur de ska förändra sin situation. Med mötet vill vi rusta människor att klara sig 

utan oss i framtiden.  

Vid detta tillfälle prövar vi också rätten till bistånd i form av försörjningsstöd. 

Vi arbetar för att människor ska ta kommando över sin ekonomiska situation 

genom att prata ekonomi. Hjälpa till att se över inte bara inkomster utan också 

utgifter.  

Genom att följa upp och kontrollera utgifter och inkomster säkerställer vi att 

hyresskulder och el-skulder inte uppstår. Vi jobbar för att människor ska nå en 

hållbar ekonomisk situation över tid.  

Alla på Försörjningsenheten har ett gemensamt förhållningssätt och är 

utbildade i samma samtalsteknik, MI motiverande intervju. Vi utgår alltid ifrån 

varje individs specifika situation och är medvetna om att personer med 

försörjningsproblematik är en heterogen grupp med väldigt skiftande behov.   

Bevaka barnrätten 

I Borås ska alla verksamheter ha ta ett gemensamt ansvar för barn och unga. FE 

säkerställer att barnens behov blir tillgodosedda utifrån att det är en riskfaktor 

att leva i en ekonomisk utsatthet. Vi arbetar aktivt med att bevaka barnrätten 

och förbereder oss inför att barnkonventionen blir lag 2020.  

Våldspreventivt arbete 

Vi har ett våldspreventivt arbete där vi minst en gång per år träffar enbart 

kvinnan i hushållet för att informera om och fånga upp eventuellt våld i nära 

relation. Vi har ett mycket nära samarbete med Relationsvåldsenheten. Alla 

arbetsgrupper på Försörjningsenheten har minst en egen kompetensstödjare för 

att identifiera och motverka våld i nära relation.  

Automatiserad handläggning och rättssäkerhet 

De kommuner som infört digitaliserad hantering av försörjningsstödet har inte 

kunnat införa det utan att ha sett över hela verksamhetens arbetssätt. På 
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Försörjningsenheten har vi sedan många år ett framtaget arbetssätt som står för 

ett rättssäkert sätt att handlägga och fatta beslut. Enligt lagstiftningen ska det 

vid varje fattat beslut om insats göras en individuell bedömning. En 

automatiserad handläggning kan aldrig ta hänsyn till individuella behov. 

På Försörjningsenheten har vi arbetat mycket med att få en hög grad av 

rättssäkerhet och har utformat ett arbetssätt där klienten inte blir beroende av 

den enskilda socialsekreteraren i bedömningen av rätt till bistånd. 

 Vi har en förhållandevis låg delegation, vilket medför att beslut utöver 

normen görs i samråd med 1:e socialsekreterare. Färre personer som 

fattar besluten. 

 Försörjningsenheten har gemensamma skriftliga rutiner för hur man ska 

bedöma rätten till bistånd. 

 1:e socialsekreterare har en tydlig styrning i sina grupper och följer 

utvecklingen inom området ekonomiskt bistånd bl.a. genom 

prejudicerande domar.  

 Vi uppmanar klienter att överklaga beslut för att få nya prejudicerande 

domar. 

Automatiserad handläggning och kontroller 

En automatiserad process innebär att man inte gör några kontroller på 

redovisade inkomster och utgifter. Vissa av dessa är möjliga att kontrollera då 

man kopplar systemet till SSBTEK. Andra är omöjliga att kontrollera t ex lön. 

Det är också omöjligt att kontrollera hyreskontrakt, hyresnivå mm. Samt att 

kontrollera att de blivit betalda för att förhindra hyresskulder och därefter 

avhysningar. Metoden bygger på ett tillitsbaserat synsätt med stickprov som 

metod för att kvalitetssäkra.  

Vid första kontakten med FE gör vi en omfattande grundlig utredning. Detta 

för att inte fel personer ska komma in i systemet. 

När FE utreder rätten till ekonomiskt bistånd gör vi omfattande kontroller. Vi 

kontrollerar kontoutdrag, inkomster, tillgångar och personen som söker måste 

styrka alla sina utgifter med underlag. Anledningen till detta är för att säkerställa 

att personer verkligen har rätt till bistånd. För oss är ordet kontroll i sig själv 

varken positivt eller negativt utan är beroende av vad man använder kontrollen 

till.   

För oss är det viktigt att inte glömma bort personerna som inte söker sig till 

oss. Det är viktigt att inte premieras av att ha ekonomiskt bistånd.  

Försörjningsenheten i Borås har sedan år 2011 haft utredare som arbetar med 

felaktiga utbetalningar. Vår utgångspunkt är inte att ha misstro till 

bidragstagares moral, eller att personer i hög grad utnyttjar bidraget, men vi 

anser att det ingår i vårt uppdrag att säkerställa att bistånd utgår till rätt 

personer på rätt grunder.    
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Att ställa krav på människor är att respektera dem och visa att vi tror att de har 

förmågor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv Remiss: Motion: Angående automatiserad behandling av ansökningar 

om ekonomiskt bistånd 

2. Motion: Angående automatiserad behandling av ansökningar om ekonomiskt 

bistånd                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Remiss: Motion: Angående automatiserad behandling 

av ansökningar om ekonomiskt bistånd 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsförvaltningen 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-08-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00090 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. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033 355017

mailto:KS.diarium@boras.se


Angående automatiserad behandling av ansökningar om ekonomiskt bistånd 

Under de senaste åren har Borås bedrivit ett relativt framgångsrikt arbete med att minska 
kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd och få människor i sysselsättning. Det ser vi 
moderater givetvis som otroligt positivt. Det finns dock mer att göra för att få den positiva trenden 
att fortgå. Ny teknik gör det möjligt att helt eller delvis automatisera handläggningen av ansökningar 
om ekonomiskt bistånd – med goda resultat.  

Två kommuner – bland flertalet – som gått den vägen är Växjö och Trelleborg. Där har den 
automatiserade handläggningen av ekonomiskt bistånd givit upphov till flera stora fördelar. Den allra 
mest påtagliga fördelen är förmodligen den tidseffektivitet som den automatiserade behandlingen 
resulterat i. I Trelleborg har den bedömning som tidigare kunde ta emot 2-3 veckor att utföra nu med 
algoritmens hjälp maximalt en arbetsdag.  

Den automatiserade processen leder också till en högre grad av rättssäkerhet, eftersom den 
mänskliga faktorns irrationalitet inte påverkar bedömningen. Människor tenderar dessvärre att, ofta 
omedvetet, bedöma olika människor olika, vilket står i strid med principen om likabehandling. Annat 
är det med algoritmer; i algoritmens ögon är vi alla lika. Med automatiserad behandling följer således 
en större rättvisa för kommuninvånarna jämfört med dagens helt analoga system.  

Automatiserad bedömning har dock vissa svagheter, som måste beaktas. Eftersom algoritmen är 
uppbyggd för mer typiska fall, har den svårt att hantera fall som på ett eller annat sätt i väldigt hög 
grad avviker. I den typen av fall kommer den mänskliga bedömningen därför även fortsättningsvis 
spela en stor och viktig roll för att väga upp för algoritmens brister.  

Det som varit att betrakta som den största fördelen med automatiserad biståndsbedömning är att 
frigjort mänskliga resurser. I stället för bedömningar av enklare, förhållandevis rutinmässiga ärenden, 
har personalen kunnat ägna mer av sin tid att åt att få biståndsmottagare i sysselsättning eller andra 
behovsanpassade åtgärder. Automatiserad bedömning ger därtill möjlighet att lägga mer tid och 
energi åt att stävja bidragsfusk och andra former av oegentligheter. På så vis kan vi alltså både ge 
bättre service till de med reella behov och försvåra för de som försöker lura systemet.  

Den ökade resurseffektiviteten som den automatiserade bedömningen leder till har förstås även 
goda förutsättningar att kunna leda till sammantaget lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.  

Motionärerna föreslår, med ovanstående taget i beaktande, kommunfullmäktige besluta 

att ge arbetslivsförvaltningen i uppdrag att införa automatiserad behandling av ansökningar om 
ekonomiskt bistånd 

Dennis Jernkrook (M)  

Birgitta Bergman (M) 
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Anmälningsärenden i december 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2018-12-03 

 

2. Protokoll Arbetslivsförvaltningen FSG 2018-11-27 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut december 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2018-11-27, § 21-23 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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