
1

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

2017-12-05 

Tid: Tisdag 2017-12-12 kl. 17.00 

Plats: Österlånggatan 72 

Sammanträdet är öppet för allmänheten. 

ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Lars-Åke Johansson 

Dag Forsström 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före 
sammanträdet enligt följande: 
Rödgröna tisdagen den 5 december kl. 17.00 
Alliansen måndagen den 11 december kl. 17.30 
Sverigedemokraterna tisdagen den 12 december kl. 16.00 

ÄRENDEN 
1. Val av justerande ledamot och ersättare

 (Förslag: Birgitta Bergman med Lotta Preijde som ersättare,
justeringsdatum: torsdag den 14 december).

2. Information Annika Malm, Högskolan

3. Information från förvaltningschefen

4. Information Kontaktpolitiker

5. Högskoleutbildning för personer med intellektuella funktionsvariationer

6. Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 2018 Bilaga 

7. Budgetuppföljning efter november 2017 Bilaga 

8. Budget 2018:2 Bilaga 

9. Lokalresursplan 2019 -2021 Bilaga 

10. Remiss Utställning av översiktsplan för Borås Bilaga 
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11. ANMÄLNINGSÄRENDEN 

a) Ekonomistyrnings skrivelse av 2017-10-19 
Tider för årsredovisning2017, Budgetuppföljning 2018 och Budget 2019 
Dnr 2017-00143 
 
b) Protokollsutdrag KF 2017-11-22—23, § 209 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS 
t.o.m. den 30 juni 2017 
Dnr 2017-00144 
 
c) Arbetslivsförvaltningens – Protokoll FSG av 2017-11-14 

 
12. DELEGATIONSÄRENDEN 

a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-11-28, § 31 - 34 
 

13. ÖVRIGA FRÅGOR 
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Högskoleutbildning för personer med intellektuella 
funktionsvariationer 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att bidra med 235 260 kronor till Högskolan i Borås för att 
möjliggöra utbildning av aktivitetsinspiratör med start hösten 2018.  

Sammanfattning 
Högskoleutbildningen finansieras med medel från Allmänna arvsfonden, Västra 
Götalandsregionen, Sjuhärads samordningsförbund och Borås Stad och är ett 
samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Borås stad, föreningen FUB i 
Borås och Västergötlands parasportförbund och vänder sig till personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.  

Ärendet i sin helhet 
Det är värdefullt att möjlighet ges att bredda och öppna högskolan för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. De har hittills varit utestängda från 
möjlighet till högre studier på grund av behörighetskravet om grundläggande 
behörighet, som inte en examen från gymnasiesärskolan ger.  

I FN:s globala mål och Agenda 23 för hållbar utveckling står det i mål 4 att alla, 
inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till 
alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande.  

Syftet är att erbjuda denna grupp elever likvärdig tillgång till högre utbildning 
och möjligheter till livslångt lärande som andra, för att därigenom förbättra 
deras möjlighet till arbete. Målet är att en inkluderande högskola tillika arbetsliv, 
där alla ses som en resurs och kan bli delaktiga på lika villkor, något som är 
viktigt i ett jämställt och hållbart samhälle.. 

Studierna kommer att bedrivas på högskolan och på arbetsplatser i Borås stad 
under två år och inleds med en introduktionstermin, som samordnas mellan 
projekten Jämlik hälsa, Borås stad, EU-projektet POINT, Sjuhärads 
samordningsförbund, Studentservice på högskolan samt sektionerna för lärar- 
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samt vårdutbildning vid högskolan. Studierna varvas med praktik, som sedan 
övergår i arbete som Borås stad tillhandahåller och ansvarar för. Antal platser är 
6-8 under 2 år.

Till projektet koppas följeforskning som ska synliggöra hinder i strukturer för 
högre utbildning samt för ordinärt arbete för målgruppen. Utbildningen till 
aktivitetsinspiratör kommer att bedrivas i form av ett tvåårigt projekt.  

Långsiktigt är målet att utbildningen ska drivas vidare inom högskolans 
ordinarie verksamhet och i samarbete med de olika samarbetspartners som 
ingår i projektet 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande  Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen 
Vitryssland 2018 

Förslag till beslut 
Tillstyrkande 734 tkr med förbehåll att verksamheten fortlöper i nuvarande 
omfattning, samma stöd som för 2017.  

Sammanfattning 
Stiftelsen Vitryssland har ansökt om ekonomiskt bidrag för 2018.             

Ärendet i sin helhet 
Stiftelsen Vitryssland gör ett mycket gott jobb med att sysselsätta många 
personer med begränsad arbetsförmåga och olika funktionsnedsättningar, 
samtidigt som man gör en behjärtansvärd insats. Det är ett positivt initiativ att 
erbjuda fler personer med behov av sysselsättning i kombination med 
språkträning. 

Stiftelsen ansöker om 975 tkr, med hänvisning till att verksamheten är i behov 
av nya lokaler till högre kostnad.  Ökade lokalkostnader kan inte Borås stad 
hjälpa till med utan uppmanar stiftarna själva att jobba med denna fråga. 

Arbetslivsnämnden kan inte ta hänsyn i sin bedömning över miljönyttan som 
verksamheten gör, då detta inte ligger under nämndens ansvar, utan bara 
allmänt uppmuntra miljöinsatser som ligger i linje med hela stadens miljöarbete. 

Arbetslivsnämnden är medveten om Stiftelsens finansiells problem på grund av 
minskad ersättning från Arbetsförmedlingen, samt att Kriminalvården ej kan 
betala ersättning för de placeringar som görs.  

Detta anser nämnden inte är skäl för att öka det ekonomiska åtagande från 
Borås stad, utan bidraget ligger fast i tidigare års nivå. Under 2018 kommer 
dialog att föras med stiftelsen om fortsatt stöd och samarbete. 
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Bidraget på 734 tkr kommer att betalas ut kvartalsvis under förutsättning att 
verksamheten bedrivs som tidigare, tar emot och sysselsätter deltagare som 
kommer via Jobb Borås. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 2018.

Beslutet expedieras till 
1. Stiftelsen Vitryssland

Lars-Åke Johansson
Ordförande

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Budgetuppföljning efter november 2017 

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-november 2017 
med helårsprognos.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. 
Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning november 2017 Arbetslivsnämnden

Lars-Åke Johansson
Ordförande Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Budgetuppföljning November 
2017 
Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa 
utförare inom sitt verksamhetsområde. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger 
också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finsk 
förvaltningsområde. 

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

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

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
11 Budget2017 Budget 

2017-11 
Utfall 2017-

11 
Prognos 

2017 Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-9 959 -14 077 -12 901 -10 461 -14 077 0 

Politisk 
verksamh
et 

-1 161 -1 476 -1 353 -1 086 -1 476 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-55 064 -68 360 -62 848 -63 528 -66 360 2 000 

Försörjnin
gsstöd -60 902 -66 500 -60 958 -53 586 -58 000 8 500 

Integratio
n -2 347 -4 024 -3 705 -3 018 -4 024 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-56 839 -51 070 -52 682 -57 584 -56 334 -5 264 

Feriearbet
en -13 940 -15 000 -14 850 -14 463 -14 500 500 

Övrigt -3 035 -3 629 -3 325 -3 124 -3 629 0 

Buffert 0 -2 264 -2 075 0 0 2 264 

Summa -203 247 -226 400 -214 697 -206 850 -218 400 8 000 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 8 000 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 5 264 tkr arbetsmarknadsinsatser, + 2 000 tkr övrig IFO, + 8 500 tkr försörjningsstöd, + 500 tkr 
feriearbeten samt buffert + 2 264 tkr. 

Central administration 

Administrationen som består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, personalfunktion, kvalitet och 
utveckling samt Pul-handläggare. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 
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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 rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2017, 66 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. november 2017, 53 586 tkr. Budgeten för samma period är 60 958 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 7 372 tkr. Jämfört med 2016 är resultatet bättre med, 
7 316 tkr och jämfört med år 2015 är resultatet bättre med 13 642 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 58 000 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 8 500 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

      

2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 2015 Utfall tkr 

Januari 4 942 Januari 5 705 Januari 4 482 

Februari 4 583 Februari 4 998 Februari 6 237 

Mars 5 492 Mars 5 830 Mars 6 363 

April 4 980 April 6 607 April 6 449 

Maj 5 332 Maj 5 894 Maj 7 144 

Juni 6 208 Juni 7 587 Juni 7 304 

Juli 4 671 Juli 4 459 Juli 6 445 

Augusti 2 887 Augusti 4 525 Augusti 4 833 

September 4 447 September 4 898 September 6 920 

Oktober 4 417 Oktober 4 532 Oktober 4 303 

November 5 627 November 5 867 November 6 748 

S.A Jan-Nov 53 586 S.A Jan-Nov 60 902 S.A Jan-Nov 67 228 

Prog.Bokslut 58 000 Bokslut 65 250 Bokslut 73 393 

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är de en 
normal arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. Grundinställningen för både personal och klienter är 
tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne 
och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. 
Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för 
klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid 
handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsstödet består av de små detaljerna som gör 
skillnaden, små saker får stora saker att hända. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker 
socialsekreteraren att hitta andra alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika 
metoder för att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som 
bland annat innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i 
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socialsekreterarens ansvar, graden av krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att 
ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för 
klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller 
försörjningsstödet. I jämförelse med andra kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte 
valt att dela upp arbetsmomenten motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvar 
för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns 
möjlighet att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

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

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 november har personalkostnaden varit 20 122 502 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
12 715 724 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 862 0264 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 6 544 714 tkr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 7 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i november har varit 86 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2017-11-30, 788 hushåll jämfört med 2016-11-30, 922 hushåll 
och 2015-11-30, 1039 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2017-11-30, 481 
hushåll jämfört med 2016-11-30, 546 och 2015-11-30 586. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2017-11-31 97,76 %, 
jämfört med 2016-11-30, 97,42 %. 

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

Relationsvåldsenhet 

Relationsvåldsenheten som har ett tydligt ansvar i Borås Stad när det gäller att utreda, fatta beslut och 
följa upp ärenden som rör våld i nära relationer. Enheten har ansvaret för handläggning vad gäller 
personer över 18 år, som utsatts för våld i nära relationer, liksom uppdraget att samordna insatser 
internt och externt på operativ nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda 
ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden. 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 2 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare 
på försörjningsenheten. 

Integration 

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

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

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

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks 
Kommun. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sina 
respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av 
tolkservice. 
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Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering 
och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som 
finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

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

Satsningar under integrationsområdet för år 2017 

• Romsk inkludering, där Arbetslivsnämnden satsar 500 tkr samt Länsstyrelsen som bidrag med 
500 tkr. 

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

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 3 815 625 kr, antal i november 120, antal i oktober 113, antal i september 
116, antal i augusti 112, antal 115 i juli, antal 111 i juni, antal 113 i maj, antal 111 i april,  antal 105 i 
mars, antal 105 i februari, antal 100 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 
år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 10 065 625 kr, antal i november 272, antal i oktober 270, antal i september 
285, antal i augusti 286, antal 301 i juli, antal 295 i juni, antal 307 i maj, antal 296 i april, 296 antal i mars, 
antal 305 i februari, antal 308 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 2 815 625 kr, antal i november 82, antal i oktober 78, antal i september 78, 
antal i augusti 77, antal i juli 81, antal i juni 83, antal 87 i maj, antal 84 i april, antal 85 i mars, antal 82 i 
februari, antal 84 i januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i 
gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 25 723 551 kr, antal i november 880, antal i oktober 871, antal i september 
873, antal i augusti 891, antal 904 i juli, antal 902 i juni, antal 924 i maj, antal 908 i april antal 918 i mars, 
antal i februari 920, antal i januari 917, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som 
går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare).   

• Antalet mottagna flyktingar var 2017-10-31, 722 st jämfört med 2016-11-30, 821 st. 
• Utav de 722 mottagna flyktingarna kommer 63 % från Syrien, 8 % Afghanistan, 8 % från 

Somalia, 5 % från Eritrea, 4 % från Irak, 2 % från Iran, 1 % Jemen, 1 % från Ryssland, 1 % från 
Palestina, 1 % från Jordanien, 1 % Libanon, 1 % Nigeria samt 4 % statslösa. 

• Åldersmässigt är det 41 % i åldern 20-39 år, 19 % 7-15 år, 15 % 40-59 år, 10 % 16-19 år, 8 % 2-
5 år, 3 % 6 år, 2 % 0-1 år samt 2 % 60 -. 

• 53 % är män och 47 % är kvinnor.  
• Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 419 personer, utav de 419 personerna är det 

20 % som gått i skola över 12 år, 19 % som gått i skola 7-9 år, 17 % som gått i skola 10-12 år, 
11 % som gått i skola 4-6 år, 7 % som gått i skola 1-3 år, samt 26 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 
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Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad och erbjuder stöd för personer som på grund av sin 
kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett 
vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. 
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är 
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också 
med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med 
Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under 2017. 

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 november 2017 har det varit 765 deltagare i 
verksamheten. 

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. 
Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika 
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och 
förutsättningar. 

Verksamheten består av: 

• Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2017-11-30, 548 personer jämfört med 2016-11-30, 466 
personer. 

• Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2017-11-30, 86 personer jämfört med 2016-11-30, 78 personer. 

• Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I 
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 78 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under november månad. 

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2016 finns en budget på 1 826 tkr, under 
november månad har det varit 22 personer från denna grupp som har haft en anställning. 
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• Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga. 
• Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2017, har det 

varit under november har det varit 4 ungdomar. 
• Lokalt kunskapslyft, där under november månad har varit 7 st anställningar. 

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

Inom Jobb Borås ingår också verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3 
ska användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 5 264 tkr. 

Under november 2017 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

• 154 Trygghetsanställning 
• 139 Extratjänster 
• 89 OSA Anställningar 
• 64 Särskilt anställningsstöd  
• 58 Utvecklingsanställningar 
• 23 Nystartsjobb 
• 9 Lönebidrag 
• 7 Instegsjobb 
• 3 Trainee 
• 2 Ungdomsanställning 

Feriearbeten 

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

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad 
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida 
personalbehov. Under feriearbeten finns en budget för 1 367 feriearbeten, samma antal som arbetade 
som feriearbetare under år 2016. 1 863 ungdomar har sökt feriearbete för år 2017 jämfört med 1 850 
för år 2016 och 1 809 för år 2015. 1443 ungdomar har tackat ja till feriearbete för år 2017 jämfört med 
1 394 för år 2016. 1403 ungdomar har jobbat som feriearbetare under år 2017. Verksamheten beräknas 
göra ett överskott med 500 tkr. 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben kvalitativt; där såväl handledarens som 
elevens erfarenhet/upplevelser framkommer. 

Alternativa arbetsmarknaden 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatrin. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva 
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, 
ca 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 
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• Fixartjänst 
• Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 

fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten 
• Åter i bruk, secondhandbutik 
• Secondhand byggmaterial 
• Transporttjänst, interna och externa transporter 
• Snickeri 
• Restaurang 
• Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 
• Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 
• Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 
• Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
• Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

återvinningscentraler och källsorteringshjälp. 
• Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid 

återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora 
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. 

• Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 
• Zäntrumprojektet, verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna 

befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid 
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot 
textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning. 

• VSB 

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2017. Bidraget till 
Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för 
nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland. Borås Stad har även 
ett samarbete med IF Elfsborg där Arbetslivsnämnden är med och bidrar med sin del. 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas 
göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  922 950 788 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Mottagna flyktingar  821 900 722 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2016 Budget 2017 Utfall Nov 2017 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 388 325 462 

Antal växla bidrag mot 
lön  78 75 86 
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1  Inledning 
Arbetslivsnämnden 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. 

Organisatorisk är det Jobb Borås sam ansvarar för Arbetslivsnämndens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nya verksamhetsuppdrag för år 2018 inom jobb Borås är följande: 

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

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

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

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

Arbetslivsnämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, 
och arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden har också ansvar av Borås Stads relationsvåldsenhet. 

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

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

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

Borås stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för bedrivs tillsammans med Marks 
kommun. Verksamheten består av administration, samhällsinformation och tolkservice under 
etableringstiden som är 24 månader efter att de blivit kommunplacerade. Verksamheten finansieras av 
migrationsverket. 

Alla ungdomar som har gått ur nian, ettan eller tvåan på gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den 
som hellre vill sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt 
vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Ett försök pågår på Norrby med att bistå hushåll utan tillgång till bil med cykeltransporter till 
återvinning. Efter projekttidens utgång ska en permanent lösning, gärna cykelbaserad, införas som gör 
det enkelt för hushåll som saknar bil att delta i återbruk och återvinning. Huvudansvaret för 
permanentningen ligger hos Arbetslivsnämnden i samarbete med bland annat Borås Energi och Miljö. 
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Nämnden ansvarar även för kommunens 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 att representera Borås Stad när 
det gäller tolkförmedlingen Väst. 
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2  Omvärldsanalys 
Arbetslösheten sjunker utom för utsatta grupper. 

Det är en stark konjunktur på arbetsmarknaden, ungdomsarbetslösheten sjunker kraftigt och även den 
totala arbetslösheten sjunker. Just nu finns heller inga tecken på avmattning i konjunkturen. 

Många sektorer lider av en stor arbetskraftsbrist, inte minst många områden inom offentliga sektorer, 
detta främst på grund av att det finns krav på specifik utbildning. 

För personer i det som Arbetsförmedlingen kallar utsatta grupper är läget tvärt om, här är 
arbetslösheten mycket hög, och det är dessutom så att många i dessa grupper tvingas söka helt eller 
kompletterande försörjningsstöd. De som ingår i utsatta grupper är utomeuropeiska födda, personer 
med funktionsnedsättning samt de som saknar gymnasial utbildning. Äldre på arbetsmarknaden 
företrädesvis + 60 år och utan relevant yrkeserfarenhet kan också ses som utsatta på arbetsmarknaden. 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Arbetslöshet totalt 16-64 år, Borås Kommun 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

År 2017 maj, 3 894 personer, År 2016 maj, 4 172 personer, minskning med 6,7 % 

Ungdomsarbetslöshet, 18-25 år, Borås Kommun 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

År 2017 maj, 545 personer, År 2016 maj, 688 personer, minskning med 20,8 % 

Arbetslöshet utomeuropeiska 16-64 år, Borås Kommun 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 

År 2017 maj, 1 951 personer, År 2016 maj, 1 856 personer ökning med 5,1 %. 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Försörjningsstöd. 

Nettoutbetalningar av försörjningsstöd är en stor del av Arbetslivsnämndens budget och verksamhet. 
Under Arbetslivsnämnden tid har nettoutbetalningarna kraftigt förbättras. 

• Nettoutbetalningar för år 2011, 101 445 tkr.
• Nettoutbetalningar för år 2012, 96 684 tkr.
• Nettoutbetalningar för år 2013, 92 354 tkr.
• Nettoutbetalningar för år 2014 82 240 tkr.
• Nettoutbetalningar för år 2015, 73 393 tkr.
• Nettoutbetalningar för år 2016, 65 250 tkr.
• Budget 2017, 66 500 tkr
• Prognos 2017, 58 000 tkr
• Budget 2018, 56 500 tkr

Arbetslivsnämnden arbetar med att Borås Stads försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt. Nedan 
jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut 2016 bruttokostnader 
försörjningsstöd. 

• Borås 73 066 tkr, 659 kr/invånare
• Helsingborg 217 377 tkr, 1 548 kr/invånare
• Herrljunga 6 980 tkr, 734 kr/invånare
• Jönköping 130 646 tkr, 966 kr/invånare
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• Linköping 229 574 tkr, 1 472 kr/invånare 
• Mark 25 646 tkr, 748 kr/invånare 
• Norrköping 275 863 tkr, 1 979 kr/invånare 
• Svenljunga 9 430 tkr, 881 kr/invånare 
• Tranemo 8 914 tkr, 757 kr/invånare 
• Ulricehamn 14 324 tkr, 599 kr/invånare 
• Uppsala 293 501 tkr, 1 367 kr/invånare 
• Vårgårda 7 887 tkr, 699 kr/invånare 
• Västerås 220 947 tkr, 1 499 kr/invånare 
• Örebro 170 281 tkr, 1 163 kr/invånare 

Källor: Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd - årsstatistik 2016. 

För att motverka en ökning av försörjningsstödet är det viktigt att hantera försörjningsstödet på ett 
aktivt och effektivt sätt med att omvandla passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Till detta 
kommer att Borås Stad växer med ca 1 000 invånare varje år, en stor del beroende på att många 
nyanlända flyktingar väljer Borås Stad som bostadsort. Borås Stad är en attraktiv stad att leva och bo i. 
Dock är det så att en del av dessa nyanlända kommer från länder som Somalia och Afghanistan, 
krigshärjade länder där utbildningssystem sedan lång tid havererat, en arbetsmarknad som inte är i 
närheten av vår svenska. 

Detta ställer oerhörda stora krav på stöd för etablering i samhället, alternativet för många är annars 
arbetslöshet och försörjningsstöd. Samma situation gäller även bland ungdomar som inte fullföljer 
gymnasiet, det finns egentligen ingen arbetsmarknad för outbildad arbetskraft, individerna kan hamna i 
en hopplös situation med bidragsberoende, många drabbas av psykisk ohälsa eller dras mot droger och 
kriminalitet. 

För år 2013 var snittet för antal hushåll med försörjningsstöd 1 234 hushåll, som mest 1 284 hushåll 
och som lägst 1 160 hushåll. För år 2014 var snittet 1 158 hushåll, som mest 1 231 hushåll och som 
lägst 1 056 hushåll. För år 2015 var snittet 1 081 hushåll, som mest 1 144 hushåll och som lägst 1 017 
hushåll. För år 2016 har snittet 1 003 hushåll, 1 056 som mest 1 077 hushåll och som lägst 896 hushåll. 
För år 2017 januari-nov har snittet varit 843 hushåll, som mest 911 hushåll och som lägst 764 hushåll. 
Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till 800 för år 2018. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % är nämndens mål för år 
2018, 98 %. Under perioden januari-november 2017 har snittet varit 97,68 %. Arbetslivsnämnden 
arbetar med att andelen barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd till 98 %. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader underkalenderåret. Snittet under år 2015 
har varit 608 hushåll som mest 637 hushåll och som lägst 576 hushåll. Snittet för år 2016 har varit 560 
hushåll som mest 591 hushåll och som lägst 517 hushåll. Snittet för januari-november 2017 har varit 
516 hushåll som högst 556 hushåll och som lägst 470 hushåll. Nämndens mål för 2018 är 460 hushåll. 

Nyanlända flyktingar. 

Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 800 nyanlända flyktingar för år 2017 samma 
prognos som för år 2016. Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik 
enligt nedan. 

• År 2014, 523 nyanlända flyktingar 
• År 2015, 791 nyanlända flyktingar 
• År 2016, 909 nyanlända flyktingar 
• År 2017, prognos 900 nyanlända flyktingar 
• År 2018, prognos 600 nyanlända flyktingar 
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De fem länder som det kommer flest nyanlända ifrån är (statistik november 2017), 

• Syrien, 63 %. 
• Somalia, 8 %. 
• Afghanistan, 8 %. 
• Eritrea 5 %. 
• Irak, 4%. 

Feriearbeten. 

När det gäller antalet feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren. 

• År 2014, 1 445 feriearbeten, (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete) 
• År 2015, 1 456 feriearbeten, (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete)  
• År 2016, 1 367 feriearbeten, (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete)  
• År 2017, 1 403 feriearbeten, (3 640 ungdomar som kunde söka feriearbete)   
• År 2018, Budget 1400 feriearbeten, prognos 3 700 ungdomar som kan söka arbete som 

feriearbetare. 

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 
Förändring budget 2018:2 och budget 2018:1 

Nya verksamheter samt minskning av budget gällande försörjningsstöd. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 1 0 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att ha 1 genomförd medborgardialog under 2018. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

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

Arbetslivsnämnden kommer att ta fram ett förslag 
till styrdokument/program för arbetet med nationella 
minoriteter, som läggs fram till Kommunfullmäktige 
för fastställande och som avser alla förvaltningar 
och bolag i Borås stad. Till programmet läggs ett 
förslag på hur samråd och beredning av 
minoritetsfrågor ska ske för att ge de olika 
minoriteterna det inflytande som lagstiftningen 
förskriver. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

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

97,1 98 97,8 98 99 
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Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 

3.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2016 Målvärde 
2017 

Utfall T2 
2017 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Växla bidrag mot lön 81 minst 75 85 minst 75 minst 75 

Växla bidrag mot lön 

Så nås målet för indikatorn 
Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet är att under år 2018 skall minst 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån 
uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningsstödstagare över vilka personer som 
kan vara aktuella. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i 
fråga, anställningarna kan vara i högst ett år. 
 
Hur når vi målet 
 
Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av egen försörjning 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

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

563 500 489 490 460 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,4 5,8  4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

5,7 3  3 2 

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

30,8 32  34 35 
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Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 

Så nås målet för indikatorn 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bl.a. den alternativa arbetsmarknaden är en av 
flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. 
Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag 
mot lön, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. Verksamheten måste också 
lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med 
rätt summa. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Nämnden arbetar strukturerat med handlingsplaner som följer Borås Stads övergripande rutiner för 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en kvalitetssäkrad metod för att 
öka frisknärvaron, utveckla arbetsmiljön och ha en så låg andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid som 
möjligt. En fortsatt utveckling av arbetet sker löpande. Under 2018 fortsätter ett 
förvaltningsövergripande arbete kring friskfaktorer och hälsa på arbetsplatsen.  
 
En utvärdering ska göras av plan för lika rättigheter och möjligheter under våren 2017 som ligger till 
grund för att upprätta en ny plan i syfte att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfalds-, 
jämställdhets- och hälsoarbete. Under 2018 ska enhetscheferna fortsätta ha månadsuppföljningar där de 
träffar representanter för HR-funktionen för att bedöma och följa upp åtgärder för hälsofrämjande 
aktiviteter och resultat. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Arbetad tid för timavlönade kommer under 2018 bli lägre än 2017 då verksamheterna organisatoriskt 
förändras. Verksamheternas rekryteringsbehov tillgodoses i huvudsak genom månadsavlönade. Den 
verksamhet som i huvudsak kommer ha timavlönande är under Boråsregionens etableringscenter, 
samhällsinformation. 

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

Så nås målet för indikatorn 
Medarbetare som varit frånvarande en längre tid på grund av exempelvis föräldraledighet, studier eller 
sjukdom, ska genomgå en återintroduktion på sin arbetsplats, vid återgång i arbetet. Varje enhet ska ha 
en enhetsspecifik rutin för återintroduktion. Syftet är att medarbetaren ska känna en trygghet i att få de 
uppdateringar som behövs för att enkelt kunna återuppta sina arbetsuppgifter. Förvaltningen 
medverkar i förvaltningsövergripande arbete med hälsofrämjande åtgärder, som leds av hälsostrategen i 
Borås Stad. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2017 Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Intäkter 126 751 128 355 126 079 153 162 27 083 

Kostnader -350 887 -346 755 -355 264 -382 694 -27 430 

Buffert -2 264 0 -2 315 -2 318 -3 

Nettokostnader -226 400 -218 400 -231 500 -231 850 -350 

Kommunbidrag 226 400 226 400 231 500 231 850 350 

Resultat 0 8 000 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

      

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 
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 ansvar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, nämnden 
arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

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

Nämnden ansvar även för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet 
beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan 
parterna. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud, samt representera Borås Stad när det 
gäller tolkförmedling Väst. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Arbetslivsnämnden kommunbidrag för år 2018 är 231 850 tkr. 

Jämfört med år 2017 då det var 226 400 tkr, en ökning med 5 450 tkr. Utav av uppräkningen på 
5 450 tkr är lönerna uppräknade med 2,7 % och övrigt med 1,9 % samt en särskild lönesatsning på 
socioner med 350 tkr.. 

Kommunbidraget på 231 850 tkr beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden ansvar 
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för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra 
prognoser på. 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings 
politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom 
att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att 
individen kan försörja sig själva skall prioriteras. Arbetslivsnämnden beräknar att budgeten 2018 för 
försörjningsstöd kommer gå plus minus noll, nettoutbetalningarna kostar då 56 500 tkr. Historik över 
nettoutbetalningarna av försörjningsstöd ser ut enligt nedan. 

• Bokslut 2011, 101 445 tkr 
• Bokslut 2012, 96 684 tkr 
• Bokslut 2013, 92 354 tkr. 
• Bokslut 2014, 82 240 tkr. 
• Bokslut 2015, 73 393 tkr. 
• Bokslut 2016, 65 250 tkr 
• Prognos Bokslut 2017, 58 000 tkr. 
• Budget 2018, 56 500 kr. 

När det gäller feriearbeten har det sett ut enligt nedanstående de senaste åren. 

• År 2014, 1 445 feriearbeten (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete). 
• År 2015, 1 456 feriearbeten (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete). 
• År 2016, 1 367 feriearbeten (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete). 
• År 2017, 1 403 feriearbeten (3 640 ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare). 
• År 2018, Budget 1 400 feriearbeten prognos 3 700 ungdomar som kan söka arbete som 

feriearbetare. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetslivsnämnden avser främja jämställdhet genom att öka medvetenheten hos chefer och 
medarbetare i likabehandlingsfrågor. 
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4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Central administration      

Intäkt 1 050 1 050 1 072 1 035 -37 

Kostnad -15 127 -15 127 -15 751 -15 256 495 

Nettokostnad -14 077 -14 077 -14 679 -14 221 458 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 476 -1 476 -1 489 -1 489 0 

Nettokostnad -1 476 -1 476 -1 489 -1 489 0 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd      

Intäkt 21 993 21 993 22 105 20 245 -1 860 

Kostnad -90 353 -88 353 -96 406 -98 123 -1 717 

Nettokostnad -68 360 -66 360 -74 301 -77 878 -3 577 

Försörjningsstöd      

Intäkt 5 850 5 850 6 000 6 050 50 

Kostnad -72 350 -63 850 -69 500 -62 550 6 950 

Nettokostnad -66 500 -58 000 -63 500 -56 500 7 000 

Integration      

Intäkt 26 641 26 641 24 878 25 594 716 

Kostnad -30 665 -30 665 -28 936 -30 080 -1 144 

Nettokostnad -4 024 -4 024 -4 058 -4 486 -428 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 69 550 70 550 69 803 97 982 28 179 

Kostnad -120 620 -126 884 -121 507 -153 240 -31 733 

Nettokostnad -51 070 -56 334 -51 704 -55 258 -3 554 

Feriearbeten      

Intäkt 155 155 105 140 35 

Kostnad -15 155 -14 655 -15 205 -15 440 -235 

Nettokostnad -15 000 -14 500 -15 100 -15 300 -200 

Övrigt      

Intäkt 1 512 2 116 2 116 2 116 0 

Kostnad -5 141 -5 745 -6 434 -6 516 -82 

Nettokostnad -3 629 -3 629 -4 318 -4 400 -82 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 264 0 -2 351 -2 318 33 

Nettokostnad -2 264 0 -2 351 -2 318 33 
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Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Totalt      

Intäkt 126 751 128 355 126 079 153 162 27 083 

Kostnad -353 151 -346 755 -357 579 -385 012 -27 433 

Nettokostnad -226 400 -218 400 -231 500 -231 850 -350 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Alla förvaltningar som använder bilar eller upphandlar bilar ska i första hand välja elfordon. 

Central administration 

Administrationen som består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, kvalitet och utveckling samt 
Pul-handläggare. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga 
förbättringar. 

Politisk verksamhet  

Verksamheten består av nämnden kostnader samt 50 % nämndsekreterare. 

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 passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

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. 

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, en stor del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är det en 
normal arbetslöshet, en låg utbildningsnivå. Grundinställningen för både personal och klienter är 
tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne 
och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. 
Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftligt, och rättssäker och det ska finnas möjligheter för 
klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom 
försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska 
veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten. 
Verksamheten arbetar också med tydliga rutiner som bland annat innebär tydliga och standardiserade 
arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av kontroll är höga och 
strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningar i 
handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för både klienter och socialsekreterare. Socialsekreteraren 
ansvarar också för hela processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar 
till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 
Framgångarna inom försörjningsenheten består också av de små detaljerna som gör skillnaden, små 
saker får stora saker att hända. 

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt. 
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Växla bidrag mot lön är en metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. Metoden 
bygger på att personer som befinner i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till lönearbete i syfte 
att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett arbete, komma in i ett 
socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. 

Relationsvåldsenheten är organiserad under försörjningsenheten och erbjuder stöd till personer som är 
över 18 år och är utsatt för våld i nära relationer. Verksamheten har jourberedskap dagtid och ansvar 
för att utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den enskildes våldsutsatthet i nära 
relationer. Verksamhetens uppdrag är också att anskaffa boende, rådgivning och förmedling av 
kontakter med frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i kontakter med andra myndigheter. 

Nämnden övertar från och med år 2018 Kommunstyrelsens ansvar för samverkan när det gäller 
hedersproblematik som idag hanteras av CKS. Under 2018 ska det startas en tvärprofessionell 
samverkansgrupp för att arbeta mot hedersrelaterade problem och våld. 

Borås regionens etableringscenter 

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

Integration 

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågan och skall vara drivande i Borås 
Stad när det gäller mångfaldsarbetet, arbetet skall ske i bred samverkan eftersom integrationsfrågan 
berör i princip hela samhället. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. Den 
enskilt viktigaste frågan i integrationsarbetet är att öka möjligheten för flyktinggruppen 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. Etableringsperioden är grunden för en god integrationspolitik. 
Invandrarservice gällande nationella minoriteter ingår i nämndbidraget, övriga delar under integration 
finns verksamheten finskt förvaltningsområde som helt finansieras med statliga medel samt romsk 
inkludering. 

Kommunalfullmäktige har när planen för ett integrerat samhälle antogs lagt ansvaret på 
Arbetslivsnämnden att planlägga och informera om integration och mångfald inom all kommunal 
verksamhet, samt medverka med andra myndigheter, näringslivet, ideella organisationer och 
invandrarföreningar, i syfte att stärka mångfaldsarbetet. Arbetslivsnämnden skall även enligt plan för ett 
integrerat samhälle, följa upp Borås Stads arbete med att vara ett föredöme med att anställa personal av 
annan etniskt bakgrund, samt kontinuerligt och offensivt bedriva arbete mot rasism, 
främlingsfientlighet, etnisk och religiös diskriminering på alla nivåer. Borås stad påverkas i högsta grad 
av statliga beslut, därför behövs en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Satsningar under integrationsområdet under 2018. 

• Romsk inkludering. 
• Samråd nationella minoriteter. 
• Integrationsråd. 
• Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer). 
• Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet. 
• Integrationsdag 

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i Borås Stad började i slutet av 2013 och erbjuder stöd för personer som på 
grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är 
ett vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 
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Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. 
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden skall arbeta med är 
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också 
med externa aktörer framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 773 deltagare finns inom Jobb Borås. 

En individuell kartläggning ska göras tillsammans med deltagaren, kartläggningen ska leda till en 
personlig genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande 
verksamheter. Exempel på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, 
utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas 
olika behov och förutsättningar. 

Verksamheten består av: 

• Ansvara för Borås Stads alla arbetsmarknadsanställningar inklusive växla bidrag mot lön. 
• Arbeta med människor under 30 år med funktionsnedsättning att dessa ska ha en möjlighet att 

vara kvar i de arbeten de har nu. 
• Administrera och handlägga urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en 

social hållbar stad. 
• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning. 
• Ansvara för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås. 
• Administrera och handlägga ungdomslöner. 
• Administrera och handlägga Lokalt Kunskapslyft. Där uppsökande verksamhet ingår för 20-29 

åringar med fokus på att minska arbetslösheten i de områden där ungdomsarbetslösheten är 
stor. 

• Administrera och handlägga extra tjänster.   
• Ansvara för verksamheten "Mammor i arbete" i samverkan med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden. 
• Ansvar för att bidra till till en tryggare och säkrare stad med en särskild satsning på de stadsdelar 

som är mest socialt utsatta. 

Feriearbeten 

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

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

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatrin. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation 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 90 personer har 
olika former av arbetsmarknadsställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

• Fixartjänst 
• Fastighetsservice 
• Åter i bruk secondhandbutik 
• Secondhand byggmaterial 
• Transporttjänst 
• Snickeri 
• Restaurang 
• Biltvätt  
• Cykelverkstad 
• Däckverkstad 
• Data och elektronikgrupp 
• Återvinning Returen. 
• Städorganisation 
• Zäntrumprojektet 
• VSB 
• Mobile Info Center 
• Ett försök pågår på Norrby med att bistå hushåll utan tillgång till bil med cykeltransporter till 

återvinning. Efter projekttidens utgång ska en permanent lösning, gärna cykelbaserad, införas 
som gör det enkelt att för hushåll som saknar bil att delta i återbruk och återvinning. 
Huvudansvaret ligger hos Arbetslivsnämnden i samarbete med bland annat Borås Energi och 
Miljö.   

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2018. Bidraget till 
studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för 
nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland, Guldkanten samt 
IF Elfsborg. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, där staten finansierar 70 % av lönerna. I övrigt ingår också 
bidrag till Sjuhärads Samordningsförbund. 

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

Förändring budget 2018:2 och budget 2018:1 

Nya verksamheter samt minskning av budget gällande försörjningsstöd. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal hushåll med försörjningsstöd 1 003 950 800 

5.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Mottagna flyktingar 909 900 600 
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Lokalresursplan 2019 -2021 

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att sända in bifogad lokalresursplan till 
Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning 
Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års budget vilket kommer att 
påverka ökat behov av lokaler, främst kontorslokaler.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har sammanställt nuläget och hur nämnden strategiskt ser 
på lokalfrågan perioden 2019-2021 enligt bilaga. 

Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag. Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag 
i 2018 års budget vilket kommer att påverka ökat behov av lokaler, främst 
kontorslokaler. Ett antal mindre anpassningar för att optimera användandet av 
nuvarande lokaler då många handledare delar kontor som idag är anpassade 
bara för en person vilket innebär en mindre bra arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan. 
2. Bilaga: Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan. 

Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer 
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2. 

Datum: 2017-11-28 

Förvaltning: Arbetslivsförvaltningen  

Lokalsamordnare: Lennart Gustavsson 

Nulägesanalys: Nuvarande lokaler nyttjas fullt ut idag 

Demografi: Arbetslivsnämnden påverkas i mindre gard av befolkningsutvecklingen. 

Riktlinjer: Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års budget vilket kommer att påverka ökat 
behov av lokaler, främst kontorslokaler. 

Lokalbehov: Utifrån ökade uppdrag i 2018 års budget finns ett behov av ytterligare ca 10st kontorsrum  

Mindre anpassningar: Vi har ett antal mindre anpassningar för att optimera användandet av våra 
nuvarande lokaler. 

Finns det någon trång sektor?  Många handledare delar kontor som idag är anpassade bara för en 
personal. Det innebär bl a en mindre bra arbetsmiljö.  

Syfte: Arbetslivsnämnden har ökat antalet anställda handläggare. 

Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? Översyn av 
ev ombyggnad av nuvarande lokaler för att optimera lokalanvändningen samt behov ytterligare lokaler 
i Vulkanushuset.  

Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.  

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2017 -12 - 04   

Förvaltning: Arbetslivsförvaltningen  

Lokalresursplanen: 2017 

Verksamhet: Kontorslokaler och verksamhetslokaler  

Lokalbehov: Akut behov av lokal för ca 10 kontorsplatser 

Nuläge: Består av både kontorslokaler och verksamhetslokaler  

Handlingsalternativ: Utökad förhyrning av kontorslokaler och ev ombyggnad av nuvarande lokaler 

Typ av behov: Administrativa arbeten samt tillgodose besök från allmänheten. 

Typ av lokal: Kontorslokaler  

Beskriv syftet och behovet: Utökad verksamhet  

Storlek/Antal: 10 kontorsplatser med lunchmöjligheter, centralt  

Yta: ca: 150   m² 

Krav: Centralt läge  

Parkeringsplatser och angöring: Inget behov 

Verksamhetsbeskrivning: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt myndighetsutövning  

Specifika behov: Sedvanlig kontorsutrustad lokal 

Demografisk utveckling i området: Ej aktuell 

Tidplan: Omgående 

Vilka lokaler lämnas: Ej aktuellt   

Kostnader: Nettoökning 

Konsekvensanalys Tillgodose behov av ökad verksamhet ’ 

Omständigheter: Centralt läge 

Övrig information: Arbetslivsförvaltningen arbetar med olika projekt där det ställer krav på kort handlingstid för att starta upp verksamhet. 
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Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås  

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslag till ny översiktsplan för Borås Stad.  

Sammanfattning 
Behovet av fler bostäder i staden är stor. Detta för att minska trångboddheten 
och öka integrationen.   

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har haft möjligheten att yttra sig över förslaget av Ny 
översiktsplanen för Borås då det var ute på samråd under våren 2017.  
 
Arbetslivsnämnden ser fortfarande att Staden behöver fler bostäder då 
trångboddheten riskerar att leda till svåra konsekvenser för individer och 
samhället. Forskningen visar att den kan leda till bristande studiero, senarelagd 
familjebildning och svagare social kontroll av ungdomar. Samhället riskerar att 
dras isär och integrationen försämras. Staden behöver fler bostäder i goda lägen 
med tillgång till infrastruktur. I ett socialt hållbarbarhetsperspektiv skall det 
finnas varierande upplåtelseformer och storlekar till syfte att öka integrationen 
för framförallt nya svenskar.   

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 
Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås 
Ett förslag till ny översiktsplan för Borås har upprättats. Alla kommuner ska ha 
en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. I översiktsplanen ska 
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vatten-
användningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer.  

Förslaget var på samråd 30 januari – 30 april 2017. Utifrån de synpunkter som 
kom in under samrådet har förslaget omarbetats. Kommunstyrelsen tog den   
20 november beslut om att skicka förslaget på utställning. Förslaget sänds på 
remiss till statliga myndigheter, grannkommuner och andra berörda. 
Allmänheten kan ta del av förslaget på kommunens hemsida, i Stadshuset och i 
Kulturhuset. Vem som helst är välkommen att skriftligen lämna synpunkter på 
förslaget.  

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 26 januari 
2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till boras.stad@boras.se, gärna i 
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 
namn. Ange diarienummer KS 2013-00272 och remissinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Yttrandet 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 
beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Handlingar 
Planförslag, miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse. 

Samtliga remisshandlingar finns för nedladdning på boras.se/oversiktsplan 

Sebastian Andersson 
Strategisk samhällsplanerare, Stadsledningskansliet 
sebastian2.andersson@boras.se033 357098  

http://www.boras.se/oversiktsplan
mailto:sebastian2.andersson@boras.se
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Remissinstanser 

Statliga myndigheter/bolag 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Trafikverket 

Vattenfall 

Försvarsmakten 

Luftfartsverket 

Svenska kraftnät 

Energimyndigheten 

Polismyndigheten 

Sveriges Geologiska Undersökning 

Statens Geotekniska Institut 

Post- och telestyrelsen 

Skogsvårdsstyrelsen i Västra 
Götaland 

Lantmäterimyndigheten Borås Stad 

Högskolan i Borås 

Regionala organisationer 
Boråsregionen/Sjuhärads 
kommunalförbund 

Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

Västra Götalandsregionen 

Västtrafik 

Grannkommuner 
Bollebygds kommun 

Herrljunga kommun 

Marks kommun 

Svenljunga kommun 

Tranemo kommun 

Ulricehamns kommun 

Vårgårda kommun 

Varbergs kommun 

 

Mölndals Stad 

Göteborgs Stad 

Härryda kommun 

Alingsås kommun 

Nämnder/bolag Borås Stad 
Arbetslivsnämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Kulturnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden 

Servicenämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden 

Vård- och äldrenämnden 

AB Bostäder 

Borås Borås TME 

Borås djurpark AB 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Elnät AB 

Bors kommuns parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

Inkubatorn i Borås AB 

Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Fristadbostäder AB 
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AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

AB Sandhultsbostäder 

Ungdomsrådet i Borås Stad 

Pensionärsrådet 

Funktionshinderrådet 

Övriga 
Socialdemokraterna 

Miljöpartiet 

Vänsterpartiet 

Moderaterna 

Liberalerna 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Sverigedemokraterna 
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