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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. 

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

Arbetslivsnämnden har också ansvar för Borås Stads relationsvåldsenhet samt ansvarar för samverkan 
när det gäller hedersproblematik. 

Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser 
för nyanlända och har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden samt 
insatser gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

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

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2018-

07 
Budget2019 

Budget 
2019-07 

Utfall 2019-
07 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-5 459 -14 196 -8 259 -6 502 -13 396 800 

Politisk 
verksamh
et 

-723 -1 505 -877 -942 -1 505 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-42 944 -84 521 -49 159 -42 643 -81 921 2 600 

Försörjnin
gsstöd 

-35 073 -54 000 -31 500 -32 116 -54 000 0 

Integratio
n 

-3 999 -4 480 -2 601 -5 513 -4 480 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-50 372 -53 496 -46 414 -54 435 -55 699 -2 203 

Feriearbet
en 

-4 595 -13 800 -4 140 -4 724 -13 800 0 

Övrigt -1 499 -4 870 -2 831 -1 607 -4 870 0 

Buffert 0 -2 332 -1 360 0 0 2 332 

Summa -144 664 -233 200 -147 141 -148 482 -229 671 3 529 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 3 529 tkr. Resultatet består av: 

 Central administration överskott 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Övrig IFO överskott 2 600 tkr 

 Försörjningsstöd plus minus noll 

 Integration plus minus noll 

 Arbetsmarknadsinsatser underskott med 2 203 tkr 

 Feriearbeten plus minus noll 

 Övrigt plus minus noll 

 Buffert 2 332 tkr. 
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Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 800 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

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

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2019, 54 000 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med juli, 32 116 tkr. Budgeten för samma period är 31 500 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 616 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 
2 957 tkr och jämfört med år 2017 är resultatet bättre med 4 092 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 54 000 tkr, verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2019 Utfall tkr 2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 

Januari 4 219 Januari 5 157 Januari 4 942 

Februari 3 911 Februari 4 237 Februari 4 583 

Mars 5 006 Mars 5 469 Mars 5 492 

April 4 353 April 4 982 April 4 980 

Maj 4 782 Maj 5 717 Maj 5 332 

Juni 5 272 Juni 4 799 Juni 6 208 

Juli 4 573 Juli 4 712 Juli 4 671 

S.A Jan-Juli 32 116 S.A Jan-Juli 35 073 S.A Jan-Juli 36 208 

Prognos 
Bokslut 

54 000 Bokslut 55 805 Bokslut 58 273 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 
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 Ordning och reda 

Metoden bygger vi vidare på: 

 Mötet är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld  

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

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med juli har personalkostnaden varit 10 172 437 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 6 225 757 kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 3 946 680 kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 3 184 966 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas 
med 5 500 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i juli har varit 70 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-07-31, 723 hushåll jämfört med 2018-07-31, 747 hushåll 
och 2017-07-31, 830 hushåll. 
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Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-07-31, 410 
hushåll jämfört med 2018-07-31, 440 och 2017-07-31, 504. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2019-07-31, 99 %, jämfört 
med 2018-07-31, 98 % samt 2017-07-31, 98 %.    

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

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

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. 

Relationsvåldsenheten arbetar med att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck samt 
påbörja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin. 

En tvärprofessionell samverkansgrupp arbetar med hedersrelaterade problem och våld. På 
kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete mellan två olika aktörer, 
arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade problem utvecklas och insatser 
samordnas. 

Relationsvåldsenheten har utrett förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution. 

Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation och att ta sig in på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva 
och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, 
ca 190 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

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

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

 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 
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 Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 

 Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 
återvinningscentraler och källsorteringshjälp. 

 Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 

 Zäntrumprojektet, verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna 
befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid 
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot 
textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning. 

 VSB 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 2 600 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

 Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden bedriver ihop med Marks kommun. 

 Integrationsarbete. 

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

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvara för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten bedrivs ihop med Marks 
Kommun och kallas för Boråsregionens etableringscenter. 

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

Då det förväntas färre nyanlända flyktingar till Borås under 2019 har verksamheten minskat tjänster 
med 1,75. 

Integration 

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

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

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

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

I integrationsarbete ingår också att motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet sker i samverkan 
med andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer och 
invandrarföreningar. I integrationsarbetet är det även viktigt att sprida kunskap och information om 
olika kulturer. 

Borås Stad påverkas i högsta grad av statliga beslut inom integrationsområdet, därför arbetas det med 
en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
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Verksamheter under integrationsområdet under 2019. 

 Integrationsråd 

 Integrationsnätverk 

 Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer) 

 Integrationsdag 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer 

 Samhällsvägledning. 

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att 
samtliga kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Verksamheter under nationella minoriteter under 2019. 

 Ett förslag till program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp är framtaget 

 Informationsspridning om minoritetslagstiftning. Sammankallade till centralt samråd med 
nationella minoriteter. 

 Minoritetsdagen har genomförts 

 Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.  

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 1 381 950 kr, 
antal 58 i juli, antal 53 i juni, antal i 52 i maj, antal 59 i april, antal i 59 i mars, antal i 66 i februari, antal 
68 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 5 614 380 kr, 
antal 218 i juli, antal 223 i juni, antal 238 i maj, antal 241 i april, antal 248 i mars, antal 252 i februari, 
antal 266 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 1 611 720 kr, 
antal 63 i juli, antal 65 i juni, antal 69 i maj, antal 66 i april, antal 73 i mars, antal 75 i februari, antal 73 i 
januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 12 894 374 kr, 
antal 499 i juli, antal 502 i juni, antal 532 i maj, antal 552 i april, antal 584 i mars, antal i februari 613, 
antal i januari 641, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning 
(Svenska för invandrare). 

 Antalet mottagna flyktingar var 2019-07-31, 196 st, jämfört med 2018-07-31, 388 st. 

 Utav de 196 mottagna flyktingarna kommer 33 % från Afghanistan, 18 % Syrien, 11 % från 
Somalia, 10 % från Turkiet, 6 % från Etiopien, 6 % från Eritrea, 3 % från Iran, 3 % från 
Egypten, 2 % från Irak, 1 % från Palestina, 1 % från Marocko, 1 % Jemen, 1 % Sudan, 1 % 
Kazakstan samt 3 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 46 % i åldern 20-39 år, 16 % 7-15 år, 11 %, 16-19 år, 9 % 40-59 år, 8 % 0-
5 år, 5 % 6 år, samt 5 % 60 -. 

 54 % män och 46 % är kvinnor.  

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 118 personer, utav de 118 personerna är det 
24 %, som gått i skola över 12 år, 17 %, som gått i skola 10-12 år, 14 %, 7-9 år, 14 % som gått i 
skola 4-6 år, 5 % som gått i skola 1-3 år, samt 26 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljng Juli 2019 10(13) 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. 
Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. Samverkan sker internt inom förvaltningen men även med 
Borås Stads övriga förvaltningar samt fackliga parter. Externt samarbete sker framförallt med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett ordnar boende. 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under juli 2019 har det varit 500 deltagare i verksamheten. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är: 

 funktionsnedsatta 

 långtidsarbetslösa 

 nyanlända 

 ungdomar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2019-07-31, 535 personer jämfört med 2019-07-31, 650 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2019-07-31, 70 personer jämfört med 2018-07-31, 64 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 
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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. 67 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under juli 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 2019 finns en budget på 2 000 tkr, under juli 
månad har det varit 13 personer från denna grupp som har haft en anställning 

 Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga 

 Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2019, har det 
varit under juli har det varit 11 ungdomar 

 Lokalt kunskapslyft, där under juli månad har varit 2 st anställningar. 

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

Under juli 2019 har de antalet 535 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 158 Trygghetsanställningar 

 134 Extratjänster 

 72 Nystartsjobb 

 64 OSA Anställningar 

 50 Utvecklingsanställningar 

 31 Introduktionsjobb 

 13 Ungdomsanställningar 

 13 Lönebidrag 

Jobb Borås övriga uppdrag: 

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

 "Mammor i arbete" 

 Uppsökande verksamhet, Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat 
ganska lågt utfall hittills att nå målgrupperna via mötesplatserna, planerar att medverka vid 
aktiviteter såsom Hässlefesten och motsvarande på andra områden för att kunna nå fler. 
Verksamheten kommer även att se över nya arbetssätt. Den uppsökande verksamheten ska 
stärkas under år 2019. 

 Tillsammans med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst 
kan användas för att stötta föreningslivet.  

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. 
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Trygghetsinsatser 

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

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 2 203 tkr. 

Feriearbeten 

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

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

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

Övrigt 

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

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jul 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  747 650 723 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jul 2019 

Mottagna flyktingar  388 400 196 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2018 Budget 2019 Utfall Jul 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 586 500 465 

Antal växla bidrag mot 
lön  64 75 70 
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1  Inledning 

Arbetslivsnämndens huvuduppgifter 

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare 
ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även 
för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i 
samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter, romsk inkludering 
samt förvaltningsområde för finska. 

Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter 

 Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. De grupper Arbetslivsnämnden skall 
arbeta med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända samt ungdomar.  

 Utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens 
arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av 
sådana insatser. 

 Att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov samt prioriterar 
insatser som leder till att individen kan försörja sig. 

 Uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor. 

 Mottagning och introduktion av flyktingar. Då det kommit fler nyanlända flyktingar till Borås 
Stad de senaste åren kommer Arbetslivsnämnden att behöva jobba mer med den här gruppen.   

 Ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för 
nationella minoriteter, romsk inkludering samt förvaltningsområde för finska. 

 Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 Arbetslivsnämnden ansvar för Borås Stads relationsvåldsenhet som även arbetar med 
hedersproblematik. 

 Personligt ombud. 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och finansiering av alla Borås Stads 
feriearbeten. 

Arbetslivsnämnden är värdkommun för verksamheten Boråsregionens etableringscenter där nämnden 
arbetar tillsammans med Marks kommun. Verksamheten består av administration, samhällsinformation 
och tolkservice. Boråsregionens etableringscenter ansvar för de nyanlända flyktingarna under 
etableringstiden. Till och med 24 månader efter att de blivit kommunplacerade. 

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. 

Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. 

I linje med Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden 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. 
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Under 2020 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till 2021 

 Norrby IF, Norrby för Norrby 800 tkr/år gäller till 2021 

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2020 

 ABF, Urban Views 800 tkr/år gäller till 2021 

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till 2021.  
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2  Omvärldsanalys 

 Arbetslösheten sjunker i Borås Stad. 

Det är en stark konjunktur på arbetsmarknaden, arbetslösheten i Borås Stad minskar. 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. 

Arbetslöshet totalt Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2019 april 3 989 personer, År 2018 april, 4 067 personer, en minskning med 78 personer 2019 
jämfört med 2018. 

Ungdomsarbetslöshet, upp till 25 år, Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2019 april 484 personer, År 2018 april, 524 personer, en minskning med 40 personer 2019 jämfört 
med 2018. 

Arbetslöshet utrikes födda totalt, Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2019 april, 2 500 personer, År 2018 april, 2 586 personer, en minskning med 86 personer. 

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. 

 Nettoutbetalningar för år 2017, 58 273 tkr 

 Nettoutbetalningar för år 2018, 55 805 tkr 

 Prognos 2019, 54 000 tkr 

 Budget 2020, 53 000 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 2018 bruttokostnader 
försörjningsstöd. 

 Bollebygd 6 825 tkr, 724 kr/invånare 

 Borås 55 805 tkr, 497 kr/invånare 

 Helsingborg 249 532 tkr, 1 716 kr/invånare 

 Herrljunga 6 560 tkr, 691 kr/invånare 

 Jönköping 107 201 tkr, 770 kr/invånare 

 Linköping 226 414 tkr, 1 406 kr/invånare 

 Mark 21 982 tkr, 632 kr/invånare 

 Norrköping 267 626 tkr, 1 889 kr/invånare 
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 Svenljunga 8 162 tkr, 764 kr/invånare 

 Tranemo 8 656 tkr, 729 kr/invånare 

 Trelleborg 30 937 tkr, 689 kr/invånare 

 Ulricehamn 14 374 tkr, 588 kr/invånare 

 Uppsala 280 780 tkr, 1 247 kr/invånare 

 Vårgårda 6 715 tkr, 576 kr/invånare 

 Västerås 203 785 tkr, 1 340 kr/invånare 

 Örebro 190 481 tkr, 1 242 kr/invånare 

Källa: SCBs räkenskapssammandrag 2018. 

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 Syrien, 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. 

Antal hushåll med försörjningsstöd 

 År 2015 har snittet varit 1 081 hushåll, som högst 1 144 hushåll och som lägst 1 017 hushåll 

 År 2016 har snittet varit 1 003 hushåll, 1 056 som högst 1 077 hushåll och som lägst 896 hushåll 

 År 2017 har snittet varit 839 hushåll, som högst 911 hushåll och som lägst 764 hushåll   

 År 2018 har snittet varit 747 hushåll, som högst 819 hushåll och som lägst 672 hushåll  

 År 2019 januari-juli snittet 713 hushåll som mest 732 hushåll och som lägst 696.  

 Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner antalet hushåll till 670 för år 2020. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, 99 % är nämndens mål för år 2020. 
Under perioden januari-juli 2019 har snittet varit 98,58 %. 

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 2017 har varit 514 hushåll som högst 556 hushåll och som lägst 470 hushåll 

 Snittet för 2018 har varit 446 hushåll som högst 486 hushåll och som lägst 409 hushåll  

 Snittet för januari -juli 2019 är 414 hushåll som högst 419 hushåll och som lägst 408 hushåll 

 Nämndens mål för 2020 är 410 hushåll. 

Nyanlända flyktingar. 

Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 350 nyanlända flyktingar för år 2019. Prognosen 
för år 2020 är 300. Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik enligt 
nedan. 

 År 2015, 791 nyanlända flyktingar 

 År 2016, 909 nyanlända flyktingar 

 År 2017, 795 nyanlända flyktingar 

 År 2018, 573 nyanlända flyktingar 
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 År 2019, prognos 350 nyanlända flyktingar 

 År 2020, prognos 300 nyanlända flyktingar 

De sju länder som det kommer flest nyanlända ifrån är (statistik juli 2019), 

 Afghanistan 33 %. 

 Syrien 18 %  

 Somalia 11 % 

 Turkiet 10 % 

 Etiopien 6 % 

 Eritrea 6 % 

 Iran, 3 %. 

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, 1 268 feriearbeten, (3 790 ungdomar som kunde söka feriearbete) 

 År 2019, prognos 1 300 kommer att arbeta som feriearbetare (prognos 3 871 som kunde söka 
feriearbete) 

 År 2020, budget 1 350 feriearbeten. (prognos 3 885 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare). 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 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 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

98 98 99 99 99 

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. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 

3.2 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 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Växla bidrag mot lön 78 minst 75 70 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 2020 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 
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kan vara aktuella. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i 
fråga, anställningarna kan vara i högst två år. 
 
Hur når vi målet 
 
Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av egen försörjning 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

414 465 416 410 375 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

3 3,3 3,1 3,3 3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3 3,7 3 2 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 40  40 50 

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

Så nås målet för indikatorn 

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKL där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap.  
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 

Arbetslivsnämndens arbetar för att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt 
ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet i vardagsarbetet. Det görs genom regelbundna 
månadsuppföljningar i syfte att följa personalnyckeltal såsom sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde 
i rehabilitering, frisktal samt personalomsättning, att kvalitetssäkra på det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i alla dess delar, att arbeta med tidiga insatser på invid- och organisationsnivå, att 
erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö, att utveckla specialistkompetens och metodstöd samt erbjuda 
mentorer och handledning. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Arbetad tid för timavlönade under 2020 beräknas till 3 årsarbetare. Verksamheternas rekryteringsbehov 
tillgodoses i huvudsak genom månadsavlönade. Boråsregionens etableringscenter, samhällsinformation 
är den verksamhet som antas ha timavlönade. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Förvaltningens hälsoinspiratörer ska uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och friskvård. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 212 137 185 150 198 614 186 602 

Kostnader -436 298 -416 018 -428 285 -421 777 

Buffert 0 -2 332 0 -2 375 

Nettokostnader -224 161 -233 200 -229 671 -237 550 

Kommunbidrag 231 850 233 200 233 200 237 550 

Resultat 7 689 0 3 529 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 

Arbetslivsnämndens huvuduppgifter 

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare 
ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även 
för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i 
samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter, romsk inkludering 
samt förvaltningsområde för finska. 

Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter 

 Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. De grupper Arbetslivsnämnden skall 
arbeta med är funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, nyanlända samt ungdomar. 

 Utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens 
arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av 
sådana insatser. 

 Att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov samt prioriterar 
insatser som leder till att individen kan försörja sig. 

 Uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1994:475) om arbetslöshetsnämnd. 

 Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor. 

 Mottagning och introduktion av flyktingar. Då det kommit fler nyanlända flyktingar till Borås 
Stad de senaste åren kommer Arbetslivsnämnden att behöva jobba mer med den här gruppen. 

 Ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för 
nationella minoriteter, romsk inkludering samt förvaltningsområde för finska. 

 Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 Arbetslivsnämnden ansvar för Borås Stads relationsvåldsenhet som även arbetar med 
hedersproblematik. 

 Personligt ombud. 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för kommunens administration och finansiering av alla Borås Stads 
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feriearbeten. 

Arbetslivsnämnden är värdkommun för verksamheten Boråsregionens etableringscenter där nämnden 
arbetar tillsammans med Marks kommun. Verksamheten består av administration, samhällsinformation 
och tolkservice. Boråsregionens etableringscenter ansvar för de nyanlända flyktingarna under 
etableringstiden. Till och med 24 månader efter att de blivit kommunplacerade. 

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. 

Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. 

I linje med Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden 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. 

Under 2020 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till 2021 

 Norrby IF, Norrby för Norrby 800 tkr/år gäller till 2021 

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2020 

 ABF, Urban Views 800 tkr/år gäller till 2021 

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till 2021.  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2020 är 237 550 tkr. 

Jämfört med år 2019 då det var 233 200 tkr, en ökning med 4 350 tkr. Utav av uppräkningen på 
4 300 tkr är lönerna uppräknade med 2,7 % och övrigt med 1,8 %. 

En buffert på 2 375 tkr är avsatt. 

Kommunbidraget på 237 500 tkr beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden ansvar 
för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra 
prognoser på. 

Nämnden arbetar med effektiviseringskravet på 1 % (1 166 tkr) genom att ha mindre pengar över vid 
bokslut 2020. 

Nämndens förbättrings- och förändringsområden 

För år 2020 finns det ingen extern finansiering av trygghetsinsatserna, År 2018 fick nämnden 
statsbidrag för att de hade många personer som arbetade som extratjänster, 2019 andra statliga bidrag 
har används. Verksamheten består av 1 enhetschef, 3 samordnare samt ca 30 stadsdelsvärdar. 
Stadsdelsvärdarna skapar trygghet genom vuxennärvaro och kommunikation med boende på 
Hulta/Hässleholmen, Norrby samt Sjöbo. 

Arbetslivsnämnden äskar medel med 2 500 tkr för trygghetsinsatserna/stadsdelsvärdarna. 

Borås Stad köper möbler för ca 30 miljoner kronor per år. Det är en stor kostnad för Borås Stad. 
Genom att hitta sätt att återvända stadens möbler, inventarier kan Borås Stad minska inte bara 
kostnaden utan även bidra till att minska avfall och sänka koldioxidutsläpp. I ett av Borås Stads 
miljömål har Arbetslivsnämnden fått i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen upprätta ett 
system för återanvändande av stadens möbler, inventarier. Idag bedriver och hanterar Återbruk en viss 
del av det interna möbelflödet inom Borås Stad. Återbruk har inte i dagsläget de förutsättningar som 
krävs för att kunna utöka hanteringen. För att genomföra återanvändning av Borås Stads möbler, 
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inventarier i en större omfattning krävs resurser i form av lager, fordon och personal. Beräknad budget 
för ovanstående verksamhet: 

 Lager arbetsbänkar, handtruck mm, 1 125 tkr 

 2 handledare, 1 000 tkr 

 Transportmöjligheter, 150 tkr 

 Truck 45 tkr (engångskostnad) 

 Summa 2 320 tkr.  

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 2019 för 
försörjningsstöd kommer gå plus minus noll, nettoutbetalningarna kostar då 57 500 tkr. 

En ny grupp som får försörjningsstöd som blivit större under 2018 och fortsätter under år 2019 är före 
detta ensamkommande som har gått igenom etableringen och som nu går i gymnasiet. 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 

 Bokslut 2017, 58 273 tkr. 

 Bokslut 2018, 55 805 tkr. 

 Prognos 2019, 54 000 tkr 

 Budget 2020, 53 000 tkr. 

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, 1 268 feriearbeten (3790 ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare). 

 År 2019 prognos 1 300 kommer att arbeta som feriearbetare (prognos 3 871 som kunde söka 
som feriearbetare) 

 År 2020, Budget 1 350 feriearbeten (prognos 3 885 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare). 

Nya verksamheter 2020. 

En utredning pågår att starta en bostadsanskaffningsenhet med syfte att förmedla bostäder till anvisade 
flyktingar, skyddat boende samt sociala boende. För att bostadsanskaffningsenheten ska fungera på ett 
bra sätt behövs det anställas 2 personer. 
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4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetslivsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling. Det innebär att nämnden oberoende av 
ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar ska: 

 Ha en tydlig lönepolitik som utjämnar och förhindrar skillnader i lön mellan kvinnor och män 
oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar 

 genomföra en årlig lönekartläggning 

 då meriter och personliga förutsättningar är lika, särskilt värdera underrepresenterat kön 

 då kompetensutvecklingsinsatser planeras underlätta för kvinnor och män att delta, bland annat 
var och när utbildning planeras 

 ta hänsyn till både män och kvinnors önskemål om utveckling (medarbetarsamtal) 

 ge samma möjlighet till information till alla medarbetare på arbetsplatsträffar 

 förlägga möten, kurser, internat med mera på tider som möjliggör kombinationen arbete och 
föräldraskap 

 kartlägga behovet av utökad sysselsättningsgrad 

 då vakans uppstår pröva möjligheten att höja upp sysselsättningsgraden 

 inför varje rekrytering erbjuda heltidstjänst 

 fortsätta driva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete 

 säkerställa att chefer är medvetna och har kunskap om jämställdhetsperspektivet.   
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4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Central administration     

Intäkt 572 105 105 0 

Kostnad -12 843 -14 301 -13 501 -15 117 

Nettokostnad -12 271 -14 196 -13 396 -15 117 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 200 -1 505 -1 505 -1 575 

Nettokostnad -1 200 -1 505 -1 505 -1 575 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

    

Intäkt 19 893 19 138 19 138 22 737 

Kostnad -92 649 -103 659 -101 059 -112 470 

Nettokostnad -72 756 -84 521 -81 921 -89 733 

Försörjningsstöd     

Intäkt 5 914 5 200 5 200 4 500 

Kostnad -61 719 -59 200 -59 200 -57 500 

Nettokostnad -55 805 -54 000 -54 000 -53 000 

Integration     

Intäkt 26 232 24 210 22 000 24 060 

Kostnad -31 508 -28 690 -26 480 -28 170 

Nettokostnad -5 276 -4 480 -4 480 -4 110 

Arbetsmarknadsinsatser     

Intäkt 156 032 134 326 150 000 133 134 

Kostnad -216 198 -187 822 -205 699 -185 504 

Nettokostnad -60 166 -53 496 -55 699 -52 370 

Feriearbeten     

Intäkt 1 378 55 55 55 

Kostnad -13 689 -13 855 -13 855 -14 355 

Nettokostnad -12 311 -13 800 -13 800 -14 300 

Övrigt     

Intäkt 2 116 2 116 2 116 2 116 

Kostnad -6 492 -6 986 -6 986 -7 086 

Nettokostnad -4 376 -4 870 -4 870 -4 970 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -2 332 0 -2 375 

Nettokostnad 0 -2 332 0 -2 375 
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Totalt     

Intäkt 212 137 185 150 198 614 186 602 

Kostnad -436 298 -418 350 -428 285 -424 152 

Nettokostnad -224 161 -233 200 -229 671 -237 550 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. 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. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så få 
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. 

Försörjningsenheten metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld 



Arbetslivsnämnden, Budget 2020 17(21) 

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

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. 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för 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/hedersproblematik är nu en egen organisation och erbjuder stöd till personer 
som är över 18 år och är utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. 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. 

Alternativa arbetsmarknaden (IFO) 

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 190 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. 

 Mobile Info Center. 
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 Städorganisation 

 Zäntrumprojektet 

 VSB 

 Källsortering 

 Sobacken 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

 Borås Stads flyktingmottagning 

 Integrationsarbete 

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

Borås regionens etableringscenter (Borås Stads flyktingmottagning) 

De kommuner som är med i BREC 2020-01-01 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 dem blivit kommunplacerade. 

Integration 

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

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

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

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

I integrationsarbetet ingår också att motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet sker i nära 
samverkan med andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer 
samt invandrarföreningar. I integrationsarbetet är det även viktigt att sprida kunskap och information 
om olika kulturer. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för nyanlända. 

Satsningar under integrationsområdet för år 2020. 

 Integrationsråd 

 Integrationsnätverk 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer 

 Samhällsvägledning 

 Integrationsdag. 

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Minoritetslagstiftningen omfattar och alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att samtliga 
kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. 
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Verksamheter under nationella minoriteter under 2020. 

 Informationsspridning om minoritetslagstiftning 

 Sammankallade till centralt samråd med nationella minoriteter 

 Minoritetsdag 

 Finsk Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen. 

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. 

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Har ett ordnat boende 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar 

 Är drogfria  

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 600 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. Ett stort utbud av aktiviteter garanterar individuella upplägg, några 
exempel nedan: 

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

 Administrera och handlägga Växla bidrag mot lön. 

 Administrera och handlägga urbant utvecklingsarbete och satsning på kortutbildade för en 
social hållbar stad. 

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning. 
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 Ansvara för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås. 

 Administrera och handlägga ungdomslöner. 

 Administrera och handlägga Lokalt Kunskapslyft. 

 Administrera och handlägga extra tjänster.   

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

Chansen - handlar om att komplettera verksamheten Krami. Verksamheten ska finnas under en längre 
period för deltagarna så de kan bryta negativa livsmönster och drogberoenden. 

Trygghetsinsatser 

Nämnden arbetar med trygghetsinsatser/stadsdelsvärdar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

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 följer upp verksamheten genom att att utvärdera kvalitativt; där såväl handledarens 
som elevens erfarenhet/upplevelser framkommer. 

Övrigt 

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

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal hushåll med försörjningsstöd 679 650 670 

5.1.2 Flyktingmottagning 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Mottagna flyktingar 573 400 300 
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Intern kontrollplan 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2020.        

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 

inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. 

Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden styrning och 

ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en 

riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan.                 

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både 

den politiska ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas 

kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: 

• Säkerställa lagar, bestämmelser och att överenskommelser efterlevs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

Arbetslivsnämnden har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret att inom 

sitt verksamhetsområde tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

mål, riktlinjer och föreskrifter. Nämnden ansvarar för att anvisningar för den 

interna kontrollen utarbetas, vilket bland annat innebär att tillämpningsregler 

och riktlinjer utformas, att organisations- och rutinbeskrivningar utformas och 

dokumenteras, att attestuppdrag fördelas, att effektiva uppföljnings- och 

rapportsystem utformas samt att återkoppling görs. I samband med 

årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har varit delaktiga och gjort en riskanalys, med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna 

kontrollplanen. 

2 Regler för Intern kontroll 

Arbetslivsnämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Arbetslivsnämndens ”Regler och 

anvisningar för intern kontroll” antogs på nämndens möte den 29 mars 2016. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I arbetet med riskanalysen har Arbetslivsnämnden deltagit vid framtagandet. Nämndens förtroendevalda arbetade i 3 olika grupper och tog fram underlag 

som ligger till grund för riskanalysen. Utifrån riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierande risker, med riskpoäng åtta eller högre, förs in i intern kontrollplan för 2020. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation.  

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2020 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 

 

Försörjningsenheten Risk att kvalitetsledningssystemet inte följs 
Beskrivning 
Risk att rutiner, processer vid 
kvalitetsledningssystemet inte följs 

4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner som är antagna. Personalen 
använder inte rutiner som finn mm. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende: Rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

 

Bemanning Risk för att socionomer inte kan rekryteras och 
behållas 
Beskrivning 
Socionom bristen kan i förlängningen påverka kvalitén 
på verksamheten 

6 Nej Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

9 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod finns på 
fakturan och organisationsnummer 
finns på fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest.  

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avfseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftning. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

4 Nej Kontroll att det blir rätt fakturerat och 
rätt inbetalning gällande 
arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt invånare 
och övriga. 
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Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. Under 
kommunstyrelse finns Koncerninköp 
som bevakar och upphandlingar. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal.  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant hantering 
följs. Arbetslivsnämnden har en 
kontant kassahantering på Återbruk 
På Återbruk går det också att betala 
konrt och swish. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Försörjningsstöd Risk för felaktiga utbetalningar. 
Beskrivning 
Säkra kvalitén på handläggning av ärenden samt 
minimera risken för felaktiga utbetalningar av 
försörjningsstöd. 

9 Nej Försörjningsenheten har två FUT-
Utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de två 
FUT-Utredarna finns andra åtgärder 
och kontrollinsatser på enheten. 
Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 

 

Verksamhetskontroller Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden, 
barnavårds- och särskoleutredningar, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs 

6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

LSS      
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Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanstäl
lningar 

Att rutiner vid anställning inte följs 
Beskrivning 
Säkra kvalitén vid anställningar av 
Arbetsmarknadsanställningar 

9 Nej Kontroll att rutienra vid tillsättning av 
av arbetsmarknadsanställningar 
följs. 

 

Försörjningsenheten Rutin vid hot och våld vid försörjningsenheten 
Beskrivning 
Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi 
försörjningsenheten 

9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid försörjningsenheten följs. 

 

Externa Utförare Risk att externa utförare inte fullgör politiska beslut 
Beskrivning 
Kontrollera externa utförare som utför arbeten åt 
nämnden 

9 Ja Kontroll av externa utförare som 
utför verksamhet åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen 
består av utförandet är i enlighet 
med Arbetslivsnämndens beslut.  

 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte finns bostäder för nyanlända 
Beskrivning 
Säkra att nyanlända får bostäder när de blir placerade 
i Borås av migrationsverket. 

9 Ja Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 

 

8 Riskmatris 
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3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

5 4 

17 16 

13 12 10 6 2 1 
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  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 17 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod finns på 
fakturan och organisationsnummer 
finns på fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest.  

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avfseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftning. 

14 9 8 3 15 11 7 

9 8 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll att det blir rätt fakturerat och 
rätt inbetalning gällande 
arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt invånare 
och övriga. 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. Under 
kommunstyrelse finns Koncerninköp 
som bevakar och upphandlingar. 

5 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal. 

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant hantering 
följs. Arbetslivsnämnden har en 
kontant kassahantering på Återbruk 
På Återbruk går det också att betala 
konrt och swish. 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende: Rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

Delegation 8 Risk att delegationsordningen ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation.  

Inventarier 9 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2020 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Försörjningsstöd 10 Risk för felaktiga utbetalningar. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Försörjningsenheten har två FUT-
Utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de två 
FUT-Utredarna finns andra åtgärder 
och kontrollinsatser på enheten. 
Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 

Verksamhetskontr
oller 

11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsan
ställningar 

12 Att rutiner vid anställning inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll att rutienra vid tillsättning av 
av arbetsmarknadsanställningar 
följs. 

Försörjningsenhet
en 

13 Rutin vid hot och våld vid 
försörjningsenheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid försörjningsenheten följs. 

Försörjningsenhet
en 

14 Risk att kvalitetsledningssystemet inte 
följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner som är antagna. Personalen 
använder inte rutiner som finn mm. 

Bemanning 15 Risk för att socionomer inte kan 
rekryteras och behållas 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 

Externa Utförare 16 Risk att externa utförare inte fullgör 
politiska beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av externa utförare som 
utför verksamhet åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen 
består av utförandet är i enlighet 
med Arbetslivsnämndens beslut.  

Bostäder för 
nyanlända 

17 Risk att det inte finns bostäder för 
nyanlända 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har efter genomförd riskanalys i juni 2019, sammanställt och tagit fram en riskanalys som ligger till grund för Intern kontroll 2020. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 

Kontanthanterin
g 

Risk för felaktig 
hantering av 
kontanta medel 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet 
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem 
innebär en risk för oegentligheter. God ordning 
och säkra rutiner skall upprätthållas för att 
minimera risken. 

Inventering av kontant kassahantering, 
avstämning av att kassan överensstämmer 
samt kontroll att rutiner för kontanthantering 
följs. 

Stickprov Varje år 



Arbetslivsnämnden, Intern kontrollplan 2020 3(3) 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Försörjningsenh
eten 

Rutin vid hot och 
våld vid 
försörjningsenhete
n 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi 
försörjningsenheten 

Hot och våld Stickprov Varje år 

Externa 
Utförare 

Risk att externa 
utförare inte fullgör 
politiska beslut 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Kontrollera externa utförare som utför arbeten 
åt nämnden 

Externa utförare Kontroll av externa utförare 
som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. 
Kontrollen består av att 
utförandet är i enlighet med 
vad Arbetslivsnämnden 
beslutat om. 

Varje år 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte 
finns bostäder för 
nyanlända 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Säkra att nyanlända får bostäder när de blir 
placerade i Borås av migrationsverket. 

Bostäder för nyanlända Kontrollera att alla 
nyanlända får en bostad 

Varje år 
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Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin 

egen ekonomi  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport Stöd till enskilda att 

hantera sin egen ekonomi och översänder upprättat yttrande till 

Stadsrevisionen.   

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden delar inte Stadsrevisionens bild av att målsättning som 
anges i Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte uppnås. Nämnden 
anser att arbetet bedrivs i linje med kommunfullmäktiges målsättning och 
intentioner. Antalet förmedlingsärenden har minskat genom att förvaltningen 
idag fattar beslut om förmedling utifrån rådande lagstiftning på ett bättre sätt än 
tidigare. Detta gör att individen inte blir beroende av stöd från socialtjänsten 
samt att deras livskvalité ökar genom att de klarar att hantera sin ekonomi 
själva.   
 
Nämnden anser inte att det sker en övervältring av ärenden utan minskningen 
av antalet förmedlingsärenden handlar om att arbetslivsförvaltningen tidigare 
beviljat förmedlingsärenden som troligen tillhör en annan förvaltning eller där 
en annan insats vore ett bättre alternativ.  
 
Arbetslivsnämnden har inte uppfattningen att det är för få förmedlingsärenden 
utan att den enskilde idag får rätt hjälp för att kunna klara att hantera sin egen 
ekonomi. Att antalet förmedlingsärenden minskat behöver inte betyda att den 
enskilde inte får hjälp, utan att det nya arbetssättet och de nya riktlinjer som 
används gör att andra insatser anses bättre för att den enskilde ska klara av att 
hantera sin egen ekonomi.  
 
En hög andel av de ansökningar om förmedling som inkommit har också 
beviljats samtidigt som statistiken visar att andelen skuldsatta Borås inte sticker 
ut. Tittar man på antalet skuldsatta mellan 2016-2018 så har antalet skuldsatta i 
Borås minskat. Detta kan vara en indikation på att de insatser som idag används 
istället för förmedling fungerar bättre för att den enskilde ska ha möjlighet att 
hantera sin egen ekonomi.  
 
Arbetslivsnämnden delar Stadsrevisionens bild av det finns ett behov av bättre 
samverkan mellan berörda förvaltningar. Detta för att skapa en gemensam 
helhetssyn och en bättre samverkan kring förmedling och godmanskap mellan 
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berörda förvaltningar, så att den enskilde ska få rätt insats i rätt tid av rätt 
förvaltning.  
Att olika förvaltningar i kommunen har olika bild av godmanskap och 

förmedling samt vilka insatser inom dessa områden som behövs är viktigt att 

arbeta vidare med så att den enskilde inte riskerar att hamna mellan stolarna.               

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen  

2. Kommunstyrelsen för kännedom 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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STÖD TILL ENSKILDA ATT HANTERA 
SIN EGEN EKONOMI I BORÅS STAD 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin. Syftet är att med utgångspunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås 
Stads arbete inom området är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att den målsättning som anges i 
Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden behöver 
säkerställa att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges 
målsättning och intentioner. Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara 
kommuner.

Granskade förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser inom 
området som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande 
samordning och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar 
att inte får sina behov av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med 
negativa följdverkningar både för den enskilde och för Borås Stad.

Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig 
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom området kan nås. 

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget 
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin inte är ändamålsenligt. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar 
från Arbetslivsnämnden, Överförmyndarnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden emotses senast 2019-08-30. 

Gerd Jansson 
Vice Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
2019-03-18

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden

Överförmyndarnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete 
med hemlöshet och sociala boendelösningar. I granskningen 
konstaterades att Borås Stads stöd till enskilda att hantera den 
egna ekonomin minskat i omfattning. Bl.a. konstaterades att 
biståndsinsatsen förmedling av egna medel minskat sedan 2014. 
Brister i samordning, samverkan och helhetssyn medförde att 
det fanns risk för övervältringseffekter och att enskilda inte 
fick sina behov tillgodosedda. Förhållandena bedömdes som 
ett avsteg gentemot Kommunfullmäktiges målsättning för 
området som anges i programmet mot hemlöshet.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till 
enskilda att hantera den egna ekonomin. Syftet är att med 
utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås 
Stads arbete inom området är ändamålsenligt.

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna 
i 2016 års granskning. Biståndsinsatsen förmedling av egna 
medel har fortsatt minska under 2017 och 2018 och samordning, 
samverkan och helhetssyn inom området är fortsatt bristfällig. 

Samtidigt har Kommunfullmäktiges mål inom området 
förtydligats under 2017. Möjligheten att under en period ge 
förmedling av egna medel som ett stöd att hantera den egna 
ekonomin ska öka. Detta gäller t.ex. personer som väntar på 
att få en förvaltare eller en god man och utgör en förutsättning 
för kvarboende. Fler och ökade möjligheter till att få stöd för 
att hantera sin ekonomi behöver tas fram som komplement 
till förmedling.

Förmedling av egna medel i Borås Stad 
Biståndsinsatsen förmedling av egna medel beviljas av 
Försörjningsenheten vid Arbetslivsförvaltningen. 
Granskningen visar att biståndet har varit föremål för ett 
förändrat arbetssätt sedan flera år tillbaka. Följden har blivit 
att antalet förmedlingsärenden har minskat med cirka 87 
% mellan åren 2014-2018. Vid utgången av 2018 finns 32 
pågående förmedlingsärenden vid Arbetslivsförvaltningen. 
Under 2018 har förvaltningen beviljat två bistånd om 
förmedling av egna medel. Försörjningsenhetens rutin för 
förmedling av egna medel anger att förmedling ska beviljas 
restriktivt. 

Granskningen visar fortsatt att Arbetslivsnämnden inte har 
antagit några egna mål eller riktlinjer för verksamheten som 
avser förmedlingsbistånd. Frågan har inte heller behandlats i 
nämnden någon gång under 2017 eller 2018. Förändringen 
av arbetssättet hos Arbetslivsförvaltningen avseende biståndet 
förmedling har inte samverkats med andra förvaltningar. Detta 
har i vissa fall inneburit en övervältring av uppgifter från 
Arbetslivsförvaltningen till andra förvaltningar som arbetar 

med samma målgrupp. Intervjuade i granskningen uppger att 
förhållandena vid flera tillfällen inneburit att enskilda hamnat i 
en svår ekonomisk och/eller social situation som skulle kunnat 
undvikas.

Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i 
Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte återspeglas 
i de rutiner och arbetssätt som finns för verksamheten vid 
Arbetslivsförvaltningen. Av Kommunfullmäktiges mål framgår 
att det ska finnas ökade möjligheter att under en period ge 
förmedling av egna medel. Förhållandena som framkommer i 
granskningen visar att möjligheterna istället fortsatt minskar. 

Stadsrevisionen bedömer att den lokala styrdokumentationen 
och det arbetssätt som finns för verksamheten behöver revideras 
och analyseras i förhållande till antagna styrdokument från 
Kommunfullmäktige. Arbetslivsnämnden behöver säkerställa 
att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet 
med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner.

Jämförelser med andra kommuner
Jämförelser med andra kommuner visar att beviljade bistånd 
av förmedling av egna medel i Borås Stad ligger i närheten av 
de kommuner som helt valt att ställa om biståndsinsatsen till 
förmån för andra stödformer och inte arbeta med förmedling 
av egna medel alls. Samtidigt visar jämförelser av förekomsten 
av godmanskap att Borås Stad har lägst antal personer med 
god man per 1000 invånare av samtliga jämförelsekommuner 
och under genomsnittet för kommungruppen större städer. 
Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning att 
utbudet av stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi 
riskerar att vara väsentligt mindre i Borås Stad jämfört med 
liknande kommuner i övriga Sverige. 

Stadsrevisionen bedömer i ljuset av ovan att det finns risk för 
att en jämförelsevis stor grupp personer i staden inte får sina 
behov av stöd med att hantera den egna ekonomin 
tillgodosedda. Överförmyndarnämnden behöver enligt 
Stadsrevisionens bedömning klargöra orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentlig lägre i Borås Stad 
än i andra jämförbara kommuner.

Samverkan
Granskningen visar fortsatt att arbetet med stöd till enskilda 
att hantera den egna ekonomin bedrivs av flera olika nämnder 
och förvaltningar. Viss samverkan har inletts inom ramen 
för Individ- och familjeomsorgsnämndens samarbetsuppdrag 
avseende sociala bostäder. 
Det finns dock ingen formaliserad samordning eller samverkan 
som avser mål, syfte, arbetssätt, vilka ytterligare insatsformer 



som behövs eller hur Kommunfullmäktiges mål inom området 
ska kunna nås. Granskningen visar att berörda förvaltningar 
har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka 
insatser inom området som behövs i bl.a. boendestödjande 
och vräkningsförebyggande syfte. 

Stadsrevisionens bedömning är att frågans komplexitet medför 
att behovet av samverkan och samordning är stort om berörda 
nämnder ska kunna hantera frågan på ett ändamålsenligt 
sätt i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättning. 
Stadsrevisionen bedömer att samordning, samverkan och samsyn 
inom området är bristfällig. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
har ett särskilt uttryckt ansvar att arbeta med samordning 
och samsyn i Kommunfullmäktiges Program mot hemlöshet. 
Nämnden behöver tillsammans med övriga berörda nämnder 
säkerställa en ändamålsenlig samordning, samverkan och samsyn 
inom området.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att den 
målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program mot 
hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden behöver säkerställa 
att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet 
med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner. 
Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad 
än i andra jämförbara kommuner.

Granskade förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, 
förmedling och vilka insatser inom området som behövs i bl.a. 
boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande 
samordning och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter 
och att enskilda riskerar att inte får sina behov av stöd med 
att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa 
följdverkningar både för den enskilde och för Borås Stad.

Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder 
säkerställer en ändamålsenlig samverkan och samordning som 
syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom området kan nås.   

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 
2016 års granskning. Sammantaget bedömer Stadsrevisionen 
att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den 
egna ekonomin inte är ändamålsenligt. 
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1 PROJEKTBESKRIVNING

1.1 Bakgrund 
Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala boendelösningar. 
I granskningen konstaterades att Borås Stads stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin, 
minskat i omfattning. Bl.a. konstaterades att biståndsinsatsen förmedling av egna medel minskat 
i omfattning sedan 2014. Brister i samordning, samverkan och helhetssyn medförde att det fanns 
risk för övervältringseffekter. Detta bedömdes som ett avsteg gentemot Kommunfullmäktiges 
målsättning för området i programmet mot hemlöshet. Granskningen är en uppföljande granskning 
av revisionsresultaten 2016 och syftar till att belysa utvecklingen inom delar av området sedan dess.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete med 
stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin är ändamålsenligt.
 
Revisionsfrågor

• Finns en grupp medborgare som har insatsbehov som inte tillgodoses av de insatser 
kommunen erbjuder?

• Hur har Borås Stads utbud av insatser inom området utvecklats efter 2016?
• Har berörda nämnder en ändamålsenlig samordning, samsyn och helhetssyn när det 

gäller stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin?
• Uppfyller berörda nämnder Kommunfullmäktiges målsättningar inom området?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen begränsas till Borås Stads arbete avseende stöd till enskilda för att hantera sig egen 

ekonomi.

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är socialtjänstlagen, föräldrabalken och övrig tillämplig lagstiftning och föreskrifter, 
lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente. Allmänna råd och riktlinjer 
från statliga verk/styrelser är i förekommande fall revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Stefan Sjöblom. 

1.6 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän vid berörda 
förvaltningar. 

1.7 Ansvariga nämnder
Ansvariga nämnder är Arbetslivsnämnden, Överförmyndarnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT

2.1 Lagar och regler

Socialtjänstlagen (2001:453) 
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) har den, som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Socialtjänsten i Borås Stad, liksom Sveriges övriga 
kommuner, erbjuder olika biståndsinsatser som enskilda kan ansöka om och efter biståndsbedömning 
få prövat om man har rätt till. 

Förmedling av egna medel
En biståndsinsats jml. socialtjänstlagen är förmedling av egna medel (kortfattat kallat förmedling). 
Förmedling är ett bistånd som innebär att socialtjänsten, efter överenskommelse med klienten, 
hushållar med klientens egna medel, exempelvis pension eller sjukbidrag.1 Biståndet hanteras ofta 
av särskilda handläggare och riktas till personer som har svårigheter att själva hushålla med sina 
inkomster av olika skäl.

Förmedling är ett bistånd som anses vara vräkningsförebyggande av flera kommuner eftersom det 
säkerställer betalning av hyresräkningar.2 Samtidigt är ett lösningsfokuserat och förändringsinriktat 
arbetssätt att föredra i ett längre perspektiv.3

Föräldrabalk (1949:381)
Enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken kan godmanskap anordnas för personer som på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person. Ett godmanskap ska anordnas endast om det 
behövs, vilket innebär att hjälp inte ska kunna ges på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom 
fullmakt eller insatser via socialtjänsten. Godmanskap beslutas av tingsrätten.

Godmanskap är en frivillig åtgärd som grundas på samtycke från huvudmannen. Om personen 
förstår och kan uttrycka sin vilja så kan han eller hon inte bli påtvingad en god man. På så vis agerar 
också den gode mannen endast med klientens tillåtelse där klienten fortfarande har kvar alla sina 
rättigheter.4

För förvaltarskap, enligt 11 kap. 4 §, gäller samma grundförutsättning som för godmanskap men 
med tillägget att den enskilde ska vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltarskap 
kan bara anordnas om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på något mindre ingripande 
sätt, till exempel genom godmanskap.

Ett förvaltarskap innebär att förvaltaren får full bestämmanderätt över den enskildes egendom. 
Förvaltaren företräder också personen i fråga i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. 
Den som har förvaltare förlorar därmed sin rättshandlingsförmåga, det vill säga behörigheten att 
bland annat sluta avtal. Den som har förvaltare har exempelvis inte tillgång till sina bankkonton.5

1  Borås Stad, Stadsrevisionen; Hemlöshet och boendelösningar 2016:17 

2  Socialdepartementet; Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren, 2014:38.

3  SOU 2005:88; Socialt arbete med vräkning och hemlöshet, 2005:140.

4  11 kap. 4 § Föräldrabalken 

5  Borås Stads webbplats – https://www.boras.se/omsorgochstod/godmanforvaltareochformyndare
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2.2 Lokala styrdokument och rutiner

Borås Stads program mot hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet, reviderat av Kommunfullmäktige den 17 augusti 2017, anger 
kommunens ansvar och mål för att motverka och förebygga hemlösheten i Borås. Under målområde 
4 i programmet; Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas, anges följande målsättningar 
som avser stöd för enskilda att hantera den egna ekonomin: 6

Målsättningen att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. Om någon blir bostadslös efter 
en vräkning är det allt svårare att komma tillbaks på bostadsmarknaden.

Det vräkningsförebyggande arbetet behöver få ett operativt mandat att ageraför att personer ska få behålla 
sin lägenhet. Mandatet innebär att det inom det vräkningsförebyggande arbetets ram ges befogenhet att 
undanröja hinder för kvarboende såsom beviljande av hyresskulder, garantier till hyresvärd eller andra 
stödjande insatser till den enskilde för att hantera ekonomi och bostad.

Ökade möjligheter att under en period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera 
den egna ekonomin. Detta gäller t.ex. personer som väntar på att få en förvaltare eller en 
god man och utgör en förutsättning för kvarboende. Fler och ökade möjligheter till att få stöd 
för att hantera sin ekonomi behöver även tas fram som komplement till förmedling.

I programmet framgår även att Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad. Många åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom nämndens 
verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när det 
gäller våldsutsatta personer, handlar det också om insatser från Arbetslivsnämnden. Det förutsätter 
en samsyn, och Individ- och familjeomsorgsnämnden har där ett ansvar att arbeta med frågan.7

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för att driva arbetet med att utveckla de insatser 
mot hemlöshet som beskrivs i programmet. 

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder
Individ- och familjeomsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige ett samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen när det gäller sociala bostäder. Nämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden har bildat en politisk referensgrupp som i sin tur utsett en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän från den egna förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen. Arbetsgruppen har inom ramen för samverkansuppdraget tagit fram ett 
förslag kopplat till ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Enligt intervjuad vid förvaltningsledningen hos Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har frågan 
om stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin uppkommit inom ramen för samverkansarbetet. 
Det har förekommit viss dialog i frågan men det finns inga specifika förslag som man samverkar 
kring.  Förvaltningarna behöver fortsatt bedriva samverkansarbete i frågan menar den intervjuade.

Reglemente för Arbetslivsnämnden
Reglementet för Arbetslivsnämnden, senast reviderat den 20 juni 2018, tar upp de arbetsuppgifter 
nämnden har utöver de som föreskrivs i kommunallagen eller andra lagar och författningar. 

Arbetslivsnämnden åläggs, genom reglementet, att bedriva försörjningsstöd (ekonomisk bistånd 
enligt socialtjänstlagen) samt personliga ombud.

6  Borås Stad: Program mot hemlöshet – Antaget 2013-08-22, reviderat 2017-08-17

7  Ibid.
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Stadsrevisionen konstaterar att det inte framgår av reglementet för Arbetslivsnämnden att förmedling 
ska vara en av arbetsuppgifterna för nämnden.8

Budget för Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har i sin budget för 2018 inte beslutat om några mål eller uppdrag inom området.9

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden
I reglementet för Individ- och familjeomsorgsnämnden, antaget den 17 mars 2016, framgår att 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
Kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.10

Budget för Individ- och familjeomsorgsnämnden
Budgeten för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2018 innehåller uppdraget för nämnden att samordna 
bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. Nämnden har också ett samarbetsuppdrag med 
övriga nämnder avseende boendeprocessen. Målsättningen är att genom vräkningsförebyggande 
arbete minska antalet personer som hamnar i en bostadslös situation.11

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
I reglementet för Miljö- och konsumentnämnden, senast reviderat den 21 september 2017, framgår 
att Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för 
budget- och skuldsaneringsrådgivning.12

Budget för Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden har i sin budget för 2018 inte beslutat om några mål eller uppdrag 
inom området.13

Rutin och manual avseende förmedling
Försörjningsenheten hos Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en rutin för arbetet med förmedling 
(Bilaga 1). Av rutinen framgår att:14

• förmedling är ett bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
• dokumentationsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstens verksamhet och som återfinns 

i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller även för förmedling
• arbetet präglas av kvalitet och säkerhet enligt 3 kap 3 § SoL
• arbetet med förmedling ska följa vissa bestämmelser i handelsbalken om sysslomannaskap

Vidare står det i rutinen att förmedling ska beviljas om individen har ett kortvarigt behov av hjälp 
med sin ekonomi. Om individen har ett mer långsiktigt eller omfattade behov så är god man ett 
bättre alternativ. Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen (SoF) 
att anmäla till överförmyndaren om den bedömer att någon har behov av god man eller förvaltare. 
Syftet med förmedling är en hjälp till den enskilde att på sikt själv kunna ta hand om sin ekonomi. 
Biståndet ska ges i perioder om sex månader varefter en omprövning av biståndet ska göras.

8  Borås Stad; Reglemente för Arbetslivsnämnden – Reviderat den 20 juni 2018,

9  Borås Stad; Budget 2018 för Arbetslivsnämnden

10  Borås Stad; Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden - Antaget 2016-03-17 

11  Borås Stad; Budget 2018 för Individ- och familjeomsorgsnämnden

12  Borås Stad; Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden - Reviderat den 21 september 2017

13  Borås Stad; Budget 2018 för Miljö- och konsumentnämnden

14  Borås Stad, Försörjningsenheten; Rutin och manual för förmedling reviderad 2018-06-07
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Rutinen slår också fast att:

Restriktivitet ska alltid iakttas när det gäller att bevilja bistånd i form av förmedling

Avslutningsvis tar rutinen upp hur anmälan om god man går till samt andra praktiska delar av 
handläggningen avseende förmedling.

Information om avtal
Rutinen Information om avtal avser arbetet med att informera den enskilde avseende förmedlingstjänstens 
praktiska delar såsom beloppsjusteringar, utbetalningsdag etc.15 

2.3 Borås Stads stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi

2.3.1 Organisation
I Borås Stad är Kommunfullmäktige högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för 
verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens 
reglemente anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument 
för kommunen.16

Arbetslivsförvaltningen har bl.a. i uppdrag att tillhandahålla försörjningsstöd. Som en del i verksamheten 
med försörjningsstöd tillhandahåller man även förmedlingsbistånd.17 Allt förmedlingsbistånd i Borås 
Stad beviljas hos Försörjningsenheten. Vid Arbetslivsförvaltningen arbetar också Personliga ombud 
som bl.a. arbetar med målgruppen för förmedling. En verksamhet som också vänder sig till en liknande 
målgrupp är Hyresvägledning, som är organiserad under Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Hyresvägledning arbetar med vräkningsförebyggande åtgärder.

Budget- och skuldrådgivning, vilken är organiserad under Miljöförvaltningen, är en ytterligare 
angränsande verksamhet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för att driva arbetet med att utveckla de insatser 
mot hemlöshet som beskrivs i programmet mot hemlöshet. 

15 Borås Stad, Försörjningsenheten; Rutin för information om avtal reviderad 2018-01-31 

16 6 kap. 1 § Kommunallagen

17 Borås Stads webbplats - https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/   

 ekonomisktbistandforsorjningsstod
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2.3.2 Ansvarsfördelning

Försörjningsenheten
Arbetslivsförvaltningen består av två områden. Verksamhetsområde 1 ansvarar bland annat för 
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), relationsvåldsenheten, Borås Stads flyktingmottagning och 
återbruk. Verksamhetsområde 2 ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, integration och 
nationella minoriteter samt arbetet med finskt förvaltningsområde.
Försörjningsenheten, som ligger under verksamhetsområde 1, är den verksamhet som i Borås Stad 
har uppdraget att arbeta med biståndet förmedling av egna medel. Förmedlingsbiståndet kan beviljas 
efter behovsprövning när en person inkommit med en ansökan till Försörjningsenheten. 

Enligt flera intervjuade är de som ansöker om förmedling ingen homogen grupp. Det är dock ganska 
vanligt att personer som ansöker har sjukersättning och/eller bor på något av Stadens boenden. 
Det är många i gruppen som lider av psykisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk. Enligt 
intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen är det ofta personal vid andra verksamheter som efterfrågar 
förmedling. Inte de enskilda själva.

Runt 2007/2008 hade Försörjningsenheten cirka 450 aktiva förmedlingsärenden. De intervjuade 
vid förvaltningen uppger att man då ansåg, efter en mindre omvärldsbevakning, att antalet 
förmedlingsärenden i Borås var orimligt högt. Därför tillsattes en arbetsgrupp för att se över aktiva 
förmedlingsärenden. Man ansåg att arbetet varit lyckat när förvaltningen i stället hade minskat antalet 
till cirka 250 aktiva förmedlingsärenden fram till 2014. Som en del av ett större förändringsarbete 
inledde man 2013/2014 ett förnyat arbete med att se över befintliga förmedlingsärenden ytterligare. 

I början av januari 2014 hade Försörjningsenheten 248 aktiva förmedlingsärenden. I december 2018 
var motsvarande siffra 32 aktiva förmedlingsärenden (varav ett par av dem är under avveckling). 
Mycket av arbetet har enligt de intervjuade handlat om att se över biståndsmottagare för att se om 
deras behov kan tillgodoses genom andra insatser i stället.

Enligt de intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen har det stora flertalet av avslutade förmedlingsärenden 
tillhört någon av följande kategorier; 

- personer med behov som kan tillgodoses av att ha en god man
- personer som egentligen har förmåga att hantera sin ekonomi men som ändå fått förnyat 

bistånd
- personer som avlidit

Enligt Arbetslivsförvaltningen följer man upp de personer som inte längre får förmedling genom en 
prövoperiod där man fortsatt bevakar klienters egen förmåga att hantera egna medel. Man framhåller 
också att man samverkar vid behov med berörda verksamheter.

En annan angreppsvinkel, enligt de intervjuade vid förvaltningen, var också att man såg över alla 
andra alternativa bistånd eller insatser innan man beviljade förmedlingsbistånd. Detta stöds av den 
restriktiva hållningen till förmedling som påbjuds i rutinen för förmedling. 

Det framgår av intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen och av Arbetslivsnämndens protokoll att 
initiativet till ny inriktning för arbete med förmedlingsärenden inte kommit från Arbetslivsnämnden 
eller varit föremål för behandling där. Enligt intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen är förmedling 
ett föråldrat arbetssätt för att stödja enskilda i hantering av den egna ekonomin eftersom det numera 
finns tekniska lösningar såsom autogiro m.m.
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Budget- och skuldrådgivning
Kommunens Budget- och skuldrådgivare har som uppdrag att erbjuda kommunens invånare råd och 
stöd att hitta lösningar på ekonomiska problem.18 Det kan innebära allt från ett telefonsamtal till en 
långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete. Man arbetar under sekretess och rådgivningen är 
kostnadsfri för invånarna i kommunerna Borås, Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn och Bollebygd.

Den intervjuade vid Budget- och skuldrådgivningen menar att det förekommer många olika typer 
av människor som söker hjälp men att de flesta som söker hjälp har inkomst av lön. Den intervjuade 
uttrycker det enligt följande:

”Det har skett något i personens liv som gjort att de hamnat efter med räkningar och fått skulder. Det 
kan röra sig om spelmissbruk, skilsmässa eller sjukdom.”

Intervjupersonen vid Budget- och skuldrådgivningen menar att enheten saknar möjlighet att kunna 
hjälpa personer att ansöka om förmedling. Detta kunde göras tidigare och sågs som en effektiv 
hjälp. Den intervjuade menar att förmedlingen, sedan ett par år tillbaka, inte finns som ett reellt 
biståndsalternativ att ansöka om. Det är inte lönt att skriva ansökan eftersom man vet att den ändå 
inte kommer bli beviljad.  

Enligt den intervjuade har det i stället hänt att anställda på Budget- och skuldrådgivningen varit 
behjälpliga genom att utföra förmedlingsuppgifter åt de klienter som behövt det, trots att detta inte 
ingår i enhetens uppdrag.

På motsatt sätt menar den intervjuade att det numera är lättare att ansöka om och få god man. 

Överförmyndarenheten
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens 
uppgift är att kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag på ett bra sätt. 19

Vid intervju hos Överförmyndarenheten framkommer bl.a. att godmanskap inte är självklart eftersom 
man inte kan tvinga en person att ansöka om god man. Det är en frivillig insats som även kan 
innebära en kostnad för den enskilde. Den sökande måste också uppfylla kraven för att erhålla god 
man som är: 

”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande 
behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det 
behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.” 20

Ansökningsperioden kan dra ut på tiden eftersom det är tingsrätten som förordnar om godmanskap. 
Normalt sett tar ansökningsprocessen flera månader. Intervjuad uppger att antalet personer med god 
man i Borås är lägre än många andra jämförbara kommuner. Förklaringen till detta skulle kunna 
vara att Överförmyndarenheten tidigare haft en restriktiv hållning avseende tillstyrkan av ansökan 
för godmanskap eller att Tingsrätten i domsagan har en mer restriktiv hållning avseende beviljande 
av ansökningar menar man. Vad förhållandena beror på är oklart.

Personligt ombud
Personliga ombud i Borås Stad har uppdraget att bistå enskilda invånare med stöd för att få den hjälp 
man behöver och har rätt till. Det kan handla om att fungera som språkrör för den enskilde eller 
att de resurser man får tas tillvara på rätt sätt. Målgruppen för de personliga ombuden är invånare 
med en omfattande psykisk funktionsnedsättning som innebär vård och service.

18  Borås Stads webbplats - https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/budgetochskuldradgivning

19  19 kap. 1-2 §§ Föräldrabalken, 12 kap. 9 § Föräldrabalken

20  11 kap. 4 § Föräldrabalken
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Det intervjuade personliga ombuden menar, liksom tjänstemän hos Budget- och skuldrådgivningen, 
att förmedling tidigare varit ett viktigt verktyg i deras arbete. De intervjuade menar vidare att de 
klienter som de personliga ombuden möter nästan alltid har svårigheter med ekonomin. För klienter 
med svårigheter att betala hyran skulle förmedling vara en viktig insats menar man.

De intervjuade menar vidare att klienter kan uppfatta ett godmanskap som ett stort steg och som 
på så vis kan verka avskräckande, även fast man troligen har möjlighet att få god man. Eftersom 
förmedling inte längre går att få hamnar dessa klienter mellan stolarna och riskerar i värsta fall 
vräkning, ytterligare skulder och en allmänt svårare situation.

Hyresvägledning
Den vräkningsförebyggande verksamheten i Borås Stad kallas Hyresvägledning och är organiserad 
under Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Hyresvägledningen arbetar i team för att hjälpa 
enskilda invånare undvika vräkning. Teamen agerar förebyggande genom att besöka de som hotas 
av vräkning. Kommunen blir meddelade när en invånare blir hotad av vräkning. 

De personer man stöter på, enligt intervjuade vid enheten, är personer som har svårt att hantera 
sin ekonomi. Dessutom har dessa personer svårt för långvariga kontakter med myndigheter. Ett 
uttryck för detta är att de inte dyker upp på avtalade möten. Av de 70 uppföljningar (uppföljningar 
är ärenden som enheten jobbar långsiktigt med cirka ett år) bedömer intervjuade att mellan 10-15 
stycken är av den typ som är i behov att få hjälp genom förmedling. Vidare menar man att flera 
personer hamnar hos den vräkningsförebyggande verksamheten efter det att försörjningsenheten 
förändrade sitt arbetssätt avseende förmedling för fyra till fem år sedan. Idag är det så gott som 
omöjligt att bli beviljad förmedling. En intervjuad utrycker det på följande vis:

”De som blir av med förmedling får ganska snabbt problem att betala hyran då förmedlingen upphör. 
De hamnar hos oss omgående.”

De intervjuade påpekar att det är viktigt att ingen person blir vräkt. En vräkning kostar kommunen 
mycket pengar eftersom det innebär dyra boendelösningar eller andra insatser. För att lyckas med sitt 
uppdrag har i stället den vräkningsförebygganade verksamheten tvingats arbeta med förmedlingsliknande 
verksamhet för omkring 10-15 personer. Utöver det finns det ytterligare tiotal personer som skulle 
behöva samma hjälp men som enheten inte hinner hjälpa. En intervjuad uttrycker det:

”Det blir någon form av ”halv förmedling”, eftersom man bara hjälper dem med hyran och el. Teamet 
hinner inte gå igenom hela deras ekonomi.”

Organisationer i civila samhället
I Stadsrevisionens granskning om hemlöshet 2016 framgår att Borås Stad har en överenskommelse 
med de idéburna organisationerna i Borås med målsättning att gemensamt utveckla och upprätthålla 
välfärden. Granskningen belyser också de idéburnas uppfattade brist på kommunal samordning i 
hemslöshetsarbetet och att de tvingas ta ett ansvar som inte kommunen tar. 

Detta bekräftas i innevarande granskning. Flera av de intervjuade menar att de idéburna organisationerna 
i Borås fortsatt tar ett stort ansvar för målgruppen. En intervjuade uttrycker det som:

”Vi saknar samarbete med någon som arbetar med förmedling. Vi har gett upp samarbetet med 
försörjningsenheten och nu är det kyrkan och frivilligorganisationerna man får förlita sig på.”

Liknande tongångar kommer från en annan av de intervjuade:

”När vissa personer hamnat efter med hyran har de fått vända sig till kyrkan eller frivilligorganisationer. 
Borås Stad har ju blivit tuffare när det gäller försörjningsstöd.”
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2.3.3 Statistik och analys
För att undersöka utvecklingen av pågående förmedlingsärenden, ansökningar om förmedling 
och avslutade förmedlingsärenden har Stadsrevisionen låtit sammanställa statistik om Borås Stads 
förmedlingsverksamhet.21 

Av statistiken framgår följande:

- Antalet pågående ärenden sjunker mellan åren 2014-2018
- Antalet nya ansökningar sjunker mellan åren 2014-2018
- Antalet beviljade ansökningar sjunker mellan åren 2013-2018

Diagram 1. Pågående ärenden, beviljade ärenden och ansökningar avseende förmedling per år i Borås 
Stad. Höger axel avser pågående ärenden. Beviljade ärenden för 2013 avser troligen inte alla beviljade 
ärenden det året utan gäller endast pågående ärenden eller ärenden som avslutats efter 2013.

Av tabell 1 ovan framgår att det antalet pågående förmedlingsärenden sedan 2014 minskat från 
248 till 32 (87 %) ärenden vid utgången av 2018. Det framgår också att antalet ansökningar under 
samma tid sjunkit. Det går inte att utläsa någon tydlig trend avseende antalet beviljade ärenden 
utöver att antalet beviljade ärenden har visst samband med antalet ansökningar.
  
2014 inkom totalt 20 ansökningar om bistånd till förmedling av egna medel. Av dessa beviljades 15 
stycken. Under samma period sjönk antalet pågående ärenden från 248 till 205 stycken. 2018 var 
motsvarande siffror tre inkommande ansökningar och två beviljade ansökningar. Antalet pågående 
ärenden 2018 sjönk från 68 till 32. Antalet pågående ärenden 2018 är därmed 13 % av antalet 
pågående ärenden 2014.

Stadsrevisionen noterar att ingen formell uppföljning av förmedling av egna medel, utöver nämndens 
svar på Stadsrevisionens granskning av hemlöshet 2017, har gjorts under åren 2014-2018. Det finns 
inte heller någon dokumentation om de två initiativen för att få ner antalet förmedlingsbistånd eller 
någon utredning om eventuella konsekvenser som en följd av initiativen.

21  Statistiken bygger på underlag som Arbetslivsförvaltningen tagit fram ur verksamhetssystemet VIVA.
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2.4 Jämförelser med andra kommuner

Förmedling av egna medel
För att få en bättre bild av förmedling som bistånd har Stadsrevisionen för denna granskning skickat ut 
ett kort formulär till kommuner av liknande storlek som Borås. Det finns ingen sammanställd nationell 
statistik om denna biståndstyp. Frågorna skickades ut med syftet att ta reda på hur ärendemängden 
i andra kommuner avseende förmedling samt med vilket syfte man tillhandahåller förmedling. Av 
de 20 större städer som kontaktades svarade åtta. 

Av dessa åtta hade tre liten eller ingen förmedlingsverksamhet (Norrköping, Umeå och Södertälje). 
I svaren från dessa tre framgår att man frångått förmedlingsbiståndet i traditionell form. Istället 
ingår liknande hjälp med den egna ekonomin i andra bistånd eller insatser.

Aktuella 
under 2017

Beviljade
under 2017

Avslutade
under 2017

Aktuella 
under 2018

Beviljade
under 2018

Avslutade
under 2018

Norrköping 11 0 2 9 0 1

Umeå 3 0 1 2 0 0

Södertälje 0 0 0 0 0 0

Uppsala 120 31 33 120 28 37

Växjö * * 12 96 13 8

Östersund 60 16 12 63 15 11

Lund 50 17 8 55 13 15

Sundsvall 55 7 10 52 11 12

Borås 115 1 45 71 2 39

Tabell 2. Uppgifter om förmedling från svarande större städer samt Borås Stad.
* Uppgift saknas
              
Övriga fem kommuner har en aktiv förmedlingsverksamhet med över 50 pågående ärenden och 
tiotal beviljade ärenden per år. Här framgår av svaren att förmedling ses som en tillfällig insats 
som ofta ingår i det vräkningsförebyggande arbetet och att målsättningen är att klienter ska bli 
självständiga eller få god man.

Godmanskap
För att få en bild av utvecklingen av godmanskap, ställföreträdare och förvaltare har uppgifter från 
kommun- och landstingsdatabasen KOLADA sammanställts.22 Sammanställningen avser åren 2016 
och 2017 då uppgifter för 2018 ännu inte finns inrapporterat i databasen. Som jämförelsekommuner 
har samma kommuner som i jämförelsen av förmedling använts. För vissa av jämförelsekommunerna 
(Sundsvall, Umeå och Uppsala) saknas uppgifter i KOLADA.    Samtliga jämförelsekommuner 
ingår i kommungruppen Större stad.23  

När det gäller förekomsten av god man per tusen invånare blir sammanställningen enligt nedan.
 

22  https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt

23  För mer om kommungrupper se: Sveriges Kommuner och Landsting; Kommungruppsindelning, 2017 
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Diagram 2. Invånare som har god man. Antal/1000 invånare

Sammanställningen visar att Borås har minst antal personer/1000 invånare med god man både 2016 
och 2017 av de jämförda kommunerna. Borås ligger även under medelvärdet för kommungruppen 
större stad med 1,4 personer/1000 invånare 2016 och med 2,4 personer/1000 invånare 2017.

I jämförelse med de tre kommuner som frångått biståndet förmedling hade Borås under 2017 4,0 
personer/1000 invånare färre med god man än Norrköping och 3,1 personer/1000 invånare mindre 
än Södertälje.

Budget- och skuldrådgivning (BUS)
I syfte att jämföra budget- och skuldrådgivning i Borås med andra kommuner har Stadsrevisionen 
gjort en jämförelse. Sammanställningen bygger på uppgifter framtagna av Konsumentverket i sin 
lägesbeskrivning av kommunernas budget- och skuldrådgivning 2018.24 Som jämförelsekommuner 
har samma kommuner som i jämförelsen av förmedling använts. Samtliga jämförelsekommuner 
ingår i kommungruppen Större stad.25  

Gällande andel skuldsatta blir sammanställningen som följer: 26  

24 Konsumentverket, Rapport 2018:8; Läget i landet – BUS 2018. De framtagna uppgifterna i Konsumentverkets  

 rapport bygger på enkätsvar från landets kommuner. Sammanställningen innefattar följande kategorier; Antal  

 invånare 18 år eller äldre, säljare eller köpare av BUS, antal skuldsatta, andel skuldsatta 18 år eller äldre, timmar per  

 vecka, minuter BUS per invånare och år, Minuter BUS per skuldsatt och år och väntetid i veckor 

25 Se not 23 

26 Med skuldsatt avses skuld hos Kronofogden
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 Borås  Lund Norrköping  Södertälje  Växjö  Östersund

Valda
kommuner

, ovägt
medel

 Större stad
(ovägt
medel)

2016 5,7 7,7 9,3 8,7 6,3 7,5 7,1
2017 5,3 7,1 9,3 8,4 6,2 15,8 8,7 7,7

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

 12,0

 14,0

 16,0

 18,0

Invånare som har god man, antal/1000 invånare 
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invånare 18 år eller äldre, säljare eller köpare av BUS, antal skuldsatta, andel skuldsatta 18 år eller äldre, timmar per 
vecka, minuter BUS per invånare och år, Minuter BUS per skuldsatt och år och väntetid i veckor  
25 Se not 23  
26 Med skuldsatt avses skuld hos Kronofogden 

 Borås  Lund Norrköping  Södertälje  Växjö  Östersund

Valda
kommuner

, ovägt
medel

 Större stad
(ovägt
medel)

2016 5,7 7,7 9,3 8,7 6,3 7,5 7,1
2017 5,3 7,1 9,3 8,4 6,2 15,8 8,7 7,7
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Diagram 3. Andel skuldsatta 18 år eller äldre 

Sammanställningen visar att andel skuldsatta i Borås (3,90 %) ligger omkring medelvärdet för 
jämförelsekommunerna (3,74 %), Västra Götaland (4,0 %) och för riket (4,1 %). 

Gällande antal minuter budget- och skuldrådgivning per skuldsatt och väntetid i veckor blir utfallet 
följande: 

Diagram 5. Minuter BUS per skuldsatt och väntetid i veckor

Sammanställningen visar att Borås (156,9 minuter/skuldsatt) ligger högst bland jämförelsekommunerna 
avseende minuter budget och skuldrådgivning per skuldsatt och över medelvärdena för Västra 
Götaland (113,4 minuter/skuldsatt) och för riket (97,4 minuter per skuldsatt). Borås har även kortast 
väntetid för budget- och skuldrådgivning bland jämförelsekommunerna med noll veckors väntetid. 
Medelvärdet bland jämförda kommuner är fem veckors väntetid.  
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2.5 Sammanfattning
I Stadsrevisionens granskning framgår att Arbetslivsförvaltningen har ett restriktivt arbetssätt 
avseende beviljandet av biståndet förmedling av egna medel. Under 2016 beviljades tre ansökningar, 
2017 beviljades ett och 2018 beviljades två förmedlingsbistånd. Det nya arbetssättet inleddes 2009 
men intensifierades 2014. Antalet aktiva förmedlingsärenden 2018 är omkring 
13 % av antalet som var aktiva 2014. 

Vid jämförelse med åtta andra kommuner framgår att tre kommuner har slutat arbeta med förmedling 
medan fem arbetar aktivt med förmedling. De tre kommuner som slutat arbeta med förmedling 
som bistånd arbetar istället med annat stöd till enskilda för att hantera den egna ekonomin. 

Hos de fem kommuner som har en aktiv förmedlingsverksamhet framgår att följande faktorer är 
utmärkande:

• förmedlingsbiståndet ska vara tillfälligt 
• klienter ska bli självständiga eller få god man/förvaltare 
• biståndet är en del av det vräkningsförebyggande arbetet

I jämförelse med de fem kommuner med aktiv förmedlingsverksamhet har Borås Stad både få 
aktuella ärenden vid slutet av 2018 och få beviljade nya ärenden under 2018.

Arbetslivsnämnden har inte fattat något formellt beslut för det förändrade arbetssättet avseende förmedling. 
Det har heller inte skett någon protokollförd redovisning till nämnden avseende volymförändringen 
avseende förmedlingsärenden. Det framkommer även att det saknas dokumentation om initiativen 
för att få ner antalet förmedlingsärenden. Det saknas även konsekvensbedömningar med anledning 
av förändringen. 

Intervjuade från övriga involverade förvaltningar uppger att det inte förekommit samverkan eller 
utredning av det förändrade arbetssättet. De vittnar också om en övervältring av arbetsuppgifter som 
en direkt följd av minskat antal förmedlingsärenden. Flera av de intervjuade i dessa verksamheter 
berättar att de utför uppgifter som liknar förmedling för enskilda trots att detta ligger utanför deras 
uppdrag och ordinarie arbetsuppgifter.

Enligt intervjuade vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har frågan om stöd till enskilda att 
hantera den egna ekonomin diskuterats inom ramen för samverkansarbetet avseende sociala bostäder. 
Det har förekommit viss dialog i frågan men det finns inga specifika förslag som man samverkar 
kring. Förvaltningarna behöver fortsatt bedriva samverkansarbete i frågan.

Jämförelser med fem andra kommuner visar att Borås Stad har lägst antal personer/1000 invånare 
med god man både 2016 och 2017. Borås Stad ligger även under medelvärdet för kommungruppen 
större stad med 1,4 personer/1000 invånare 2016 och med 2,4 personer/1000 invånare 2017.

Avseende budget- och skuldrådgivning i Borås Stad visar jämförelser med åtta andra kommuner att 
andel skuldsatta i Borås ligger omkring medelvärdet för jämförelsekommunerna, Västra Götaland 
och för riket. Borås Stad ligger högst bland jämförelsekommunerna avseende minuter budget- och 
skuldrådgivning per skuldsatt och över medelvärdena för Västra Götaland och för riket. Borås Stad 
har även kortast väntetid för budget- och skuldrådgivning bland jämförelsekommunerna med noll 
veckors väntetid.
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3 STADSREVISIONENS 
BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala boendelösningar. 
I granskningen konstaterades att Borås Stads stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin minskat 
i omfattning. Bl.a. konstaterades att biståndsinsatsen förmedling av egna medel minskat sedan 2014. 
Brister i samordning, samverkan och helhetssyn medförde att det fanns risk för övervältringseffekter 
och att enskilda inte fick sina behov tillgodosedda. Förhållandena bedömdes som ett avsteg gentemot 
Kommunfullmäktiges målsättning för området som anges i programmet mot hemlöshet.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin. 
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom 
området är ändamålsenligt.

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Biståndsinsatsen 
förmedling av egna medel har fortsatt minska under 2017 och 2018 och samordning, samverkan 
och helhetssyn inom området är fortsatt bristfällig. 

Samtidigt har Kommunfullmäktiges mål inom området förtydligats under 2017. Möjligheten att 
under en period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera den egna ekonomin ska 
öka. Detta gäller t.ex. personer som väntar på att få en förvaltare eller en god man och utgör en 
förutsättning för kvarboende. Fler och ökade möjligheter till att få stöd för att hantera sin ekonomi 
behöver tas fram som komplement till förmedling.

Förmedling av egna medel i Borås Stad
Biståndsinsatsen förmedling av egna medel beviljas av Försörjningsenheten vid Arbetslivsförvaltningen. 
Granskningen visar att biståndet har varit föremål för ett förändrat arbetssätt sedan flera år tillbaka. 
Följden har blivit att antalet förmedlingsärenden har minskat med cirka 87 % mellan åren 2014-2018. 
Vid utgången av 2018 fanns 32 pågående förmedlingsärenden vid Arbetslivsförvaltningen. Under 
2018 har förvaltningen beviljat två bistånd om förmedling av egna medel. Försörjningsenhetens 
rutin för förmedling av egna medel anger att förmedling ska beviljas restriktivt.  
   
Granskningen visar fortsatt att Arbetslivsnämnden inte har antagit några egna mål eller riktlinjer 
för verksamheten som avser förmedlingsbistånd. Frågan har inte heller behandlats i nämnden någon 
gång under 2017 eller 2018. Förändringen av arbetssättet hos Arbetslivsförvaltningen avseende 
biståndet förmedling har inte samverkats med andra förvaltningar. Detta har i vissa fall inneburit 
en övervältring av uppgifter från Arbetslivsförvaltningen till andra förvaltningar som arbetar med 
samma målgrupp. Intervjuade i granskningen uppger att förhållandena vid flera tillfällen inneburit 
att enskilda hamnat i en svår ekonomisk och/eller social situation som skulle kunnat undvikas.
 
Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program 
mot hemlöshet inte återspeglas i de rutiner och arbetssätt som finns för verksamheten vid 
Arbetslivsförvaltningen. Av Kommunfullmäktiges mål framgår att det ska finnas ökade möjligheter 
att under en period ge förmedling av egna medel. Förhållandena som framkommer i granskningen 
visar att möjligheterna istället fortsatt minskar. 
 
Stadsrevisionen bedömer att den lokala styrdokumentationen och det arbetssätt som finns för verksamheten 
behöver revideras och analyseras i förhållande till antagna styrdokument från Kommunfullmäktige. 
Arbetslivsnämnden behöver säkerställa att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet 
med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner.
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Jämförelser med andra kommuner
Jämförelser med andra kommuner visar att beviljade bistånd av förmedling av egna medel i Borås 
Stad ligger i närheten av de kommuner som helt valt att ställa om biståndsinsatsen till förmån för 
andra stödformer och inte arbeta med förmedling av egna medel alls. Samtidigt visar jämförelser 
av förekomsten av godmanskap att Borås Stad har lägst antal personer med god man per 1000 
invånare av samtliga jämförelsekommuner och under genomsnittet för kommungruppen större 
städer. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning att utbudet av stöd till enskilda 
att hantera sin egen ekonomi riskerar att vara väsentligt mindre i Borås Stad jämfört med liknande 
kommuner i övriga Sverige. 

Stadsrevisionen bedömer i ljuset av ovan att det finns risk för att en jämförelsevis stor grupp 
personer i staden inte får sina behov av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda. 
Överförmyndarnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning klargöra orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentlig lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner.

Samverkan
Granskningen visar fortsatt att arbetet med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin bedrivs 
av flera olika nämnder och förvaltningar. Viss samverkan har inletts inom ramen för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens samarbetsuppdrag avseende sociala bostäder. 
Det finns dock ingen formaliserad samordning eller samverkan som avser mål, syfte, arbetssätt, vilka 
ytterligare insatsformer som behövs eller hur Kommunfullmäktiges mål inom området ska kunna 
nås. Granskningen visar att berörda förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, förmedling och 
vilka insatser inom området som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. 

Stadsrevisionens bedömning är att frågans komplexitet medför att behovet av samverkan och 
samordning är stort om berörda nämnder ska kunna hantera frågan på ett ändamålsenligt sätt 
i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättning. Stadsrevisionen bedömer att samordning, 
samverkan och samsyn inom området är bristfällig. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett 
särskilt uttryckt ansvar att arbeta med samordning och samsyn i Kommunfullmäktiges Program mot 
hemlöshet. Nämnden behöver tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig 
samordning, samverkan och samsyn inom området.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges 
program mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden behöver säkerställa att arbetet med 
förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner. 
Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför antalet personer med god man är 
väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner.

Granskade förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser inom området 
som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande samordning och 
samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte får sina behov 
av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar både för 
den enskilde och för Borås Stad.

Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig 
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom området kan nås.   

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget 
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
inte är ändamålsenligt. 
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Internetkällor:
Borås Stads webbplats: 
https://www.boras.se/omsorgochstod/godmanforvaltareochformyndare 

Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/
ekonomisktbistandforsorjningsstod
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https://www.boras.se/omsorgochstod/godmanforvaltareochformyndare
https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/ekonomisktbistandforsorjningsstod
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Intervjuer:
Intervju med medarbetare 1 vid Arbetslivsförvaltningen   2018-12-12
Intervju med medarbetare vid Överförmyndarenheten    2019-01-09
Intervju med medarbetare vid Budget- och skuldrådgivning  2019-01-10
Telefonintervju med Personligt ombud     2019-01-11
Telefonintervju med medarbetare vid Hyresvägledningen   2019-01-15
Gruppintervju med medarbetare 2 och 3 vid Arbetslivsförvaltningen 2019-01-14
Gruppintervju med medarbetare 1,2 och 3 vid Arbetslivsförvaltningen 2019-02-26
Telefonintervju med chef vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-03-06
Telefonintervju med medarbetare vid Överförmyndarenheten   2019-03-06
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Telefon 
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SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Motion Motverka 

människohandel och prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås bifalla motionen ” Motverka människohandel och 

prostitution”.          

Ärendet i sin helhet 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 

personer i prostitution är genomfört.  

Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 

förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen 

prostitution sker dock via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra 

bevakning av de större eskortsajterna.  

I Borås Stad är det flera nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 

socialtjänst.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde barn- och 

ungdomsvård och vård av vuxna. Verksamheten barn- och ungdomsvård har 

en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 

målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. Vård av vuxna fokuserar sitt arbete på 

missbruk. Verksamheten uppger att det finns klienter som säljer sexuella 

tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta 

personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det enbart personer 

som blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp. 

Detta innebär att idag inte finns någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 

erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med målgruppen våldsutsatta skulle kunna 

arbeta med prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst. I 

uppdraget ingår också att skapa ett nätverk för att förebygga, förhindra och 

upptäcka prostitution och människohandel               
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Beslutsunderlag 

1. 1. Bilaga remiss: Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 

personer i prostitution.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00426 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Motverka människohandel och 

prostitution. 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. "[Skriv instans här]"  

3. "[Skriv instans här]"  

4. "[Skriv instans här]"  

5. "[Skriv instans här]"  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras 

Ange diarienummer KS 2019-00426 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. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165



 
 
 
Motion: Motverka människohandel och prostitution 
 
Människohandel och prostitution, som ibland kallas vår tids slaveri, är allvarliga brott som 
omfattar många olika typer av utnyttjande och olika grad av kränkning, trauma, fysiskt och 
psykiskt våld för den utsatte. I budget för Borås Stad 2019 fattades på Vänsterpartiets initiativ 
beslut om att utreda inrättandet av en stödverksamhet för personer i prostitution, ett viktigt 
steg på vägen till ett jämställt samhälle, men insatser behöver också riktas mot förövarna. 
Undersökningar visar att en av tio svenska män någon gång har köpt sex. Sexköparna finns 
inom alla samhällsgrupper och åldrar, men är vanligtvis män. Det de har gemensamt är 
attityden: att de anser sig ha rätt att köpa en annan människas kropp. Därför måste samhället 
arbeta såväl attitydförändrande, förebyggande som förhindrande mot prostitution.  
  
I Helsingborg startades 2016 ett nätverk mot människohandel och prostitution, 
Frälsningsarmén har varit drivande i arbetet. De arbetar som civilsamhällesaktör både 
nationellt och lokalt mot människohandel och prostitution, bland annat genom att samverka 
inom den civila plattformen mot människohandel. De har till exempel ordnat utbildningar, 
föreläsningar och utställningar för att öka medvetenheten om förekomsten av människohandel 
och prostitution. Denna satsning har fallit väl ut och man kan exempelvis se att sexhandeln på 
stadens hotell har minskat. Prostitution existerar fortfarande i Helsingborgs stad men en stor 
del av sexhandeln har i stället flyttat till andra platser, vilket har föranlett beslut om att 
kommunen ska ta ett tydligare ansvar i arbetet, för att samverka mellan olika förvaltningar, 
kommunala bostadsbolag, andra myndigheter som polisen och länsstyrelsen liksom med 
privata aktörer – allt i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution i större 
utsträckning.  
  
Borås Stad borde följa Helsingborgs exempel och starta ett nätverk för samverkan för att 
förebygga, förhindra och upptäcka prostitution och människohandel. Samverkan kan med 
fördel ske med civilsamhällesaktörer, men också mellan kommunala förvaltningar och bolag, 
liksom med andra myndigheter och privata aktörer. Tillsammans med civilsamhällesaktörer 
kan också ett viktigt upplysande och attitydförändrande arbete göras. 
  
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet:  

- Att Borås Stad i enlighet med motionens intentioner startar ett nätverk för att 
förebygga, förhindra och upptäcka prostitution och människohandel. 

 
Borås 2019-04-23 
 
Ida Legnemark (V) 
Inger Landström (V) 
Anita Spjuth (V) 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.        

Ärendet i sin helhet 

Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser 

för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med 

invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har 

varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter 

som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från 

representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och 

hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns 

möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet. 

Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna 

att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i 

andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de 

får möjlighet att inkluderas i svenska samhället.  Det är också positivt att det 

uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får 

propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.        

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 

och med år 2020 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Dag Forsström 

Ordförande 
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Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

  

 
 

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden 

7. Vård- och äldrenämnden 

8. Kommunstyrelsen 

9. AB Bostäder i Borås  

10. Borås TME 

11. Föreningar och organisationer i Borås Stad 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00091 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 Fritids- och folkhälsonämnden. 

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. 

mailto:FF.diarium@boras.se
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Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376



Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden 

Förändringar 

 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till 
7-25 år. 

Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6 
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  

Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och 
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar 
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).  

Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att 
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. 

Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2 
respektive 15/8. 

Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet. 
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  

Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2 
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad 
ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och 
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2. 
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några 
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.  
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje 
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  

Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka.  

Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.  

Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan). 

Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag 

Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen 
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  

Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  

Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.  



 

 

 

 

 

Tabell 1. 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 

 

 

Tabell 2. 

Nivå Medlemmar 7-25 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya 
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och 
instanser.   
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att 
räkna på hur ett alternativ med bibehållen åldersgräns 6-20 år kan utformas.      

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.               

Beslutsunderlag 
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.  
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända 
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under 
året.  
 
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  
 
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.  
 
Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika 
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin 
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge.  
 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya 
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och 
instanser.        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.               

Ärendet i sin helhet 
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.  
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända 
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under 
året.  
 
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  
 
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med 
organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.  
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Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika 
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin 
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge.  
 

Beslutsunderlag 
1. Missiv – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020 
2. Förslag nya bidragsregler 2020 
3. Ändringar i korthet                                

Samverkan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås 
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till 
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om 
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till 
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med 
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.  

Remissförfarandet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. Remissvar ska 
vara inlämnat senast 31 augusti 2019. 
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Stöd till Kulturföreningar 

De båda presidierna för Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden är 
överens om att stödet till kulturföreningarna, på sikt, bör ingå i motsvarande 
bidragssystem, och ges samma förutsättningar som övriga föreningar i Borås. 
Arbetet med att anpassa nuvarande stöd till kulturföreningarna till det nya 
bidragssystemet kan implementeras till 2021.  

Beslutet expedieras till 
1. Berörda nämnder och kommunala bolag 
2. Föreningar och organisationer i Borås Stad 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

 
  



Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga 
principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med 
civilsamhället.  

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende. 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och 
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och 
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå 
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. 

Vi ser föreningar och organisationer som viktiga bärare av demokratiutveckling, som medskapare 
till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i 
Borås. Detta sker genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att 
sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan 
generationer, kön och ursprung.  

Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på 
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.  

Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn. 

 

  



Kategorisering med underliggande bidragsboxar. 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad ger stöd till. 

Varje kategori innehåller en beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. 
Under varje kategori finns bidragsboxar med villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera bidragsboxar med utgångpunkt av vad de har för 
verksamhet.    

För att visualisera för föreningar vilka bidrag de kan söka utifrån vad de är för ”typ av förening” 
finns vägledande matris. Se bilaga 1. 

Där inget annat nämns söks bidrag via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala 
bidragssystem.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 
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Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

• Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 

eller annat främlingsfientligt uttryck. 
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-

fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 
 

• Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
• Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

• Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
• Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
• Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

• Ekonomiska föreningar. 
• Fackliga föreningar. 
• Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
• Företagsföreningar 
• Kamratföreningar. 
• Hyresgäst- och villaföreningar. 
• Vägföreningar 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

• Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
• Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
• Supportermedlemmar. 
• Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
• Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
• Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
• Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

  

  
 

  



Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 
 
Syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 
• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 

fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  
 

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 
Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

• Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 år 
• Pensionärsföreningar 
• Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns. 
• Etniska föreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns. 

 
 
Villkor:  

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 
• Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 
• Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
• Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 

medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 
Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
 



Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år  
• Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 år till och med kalenderåret 

25 år.  
• Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
• Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
• Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
• Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
• Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
• Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 
• Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 

alla aktiviteter på kortet stryks.  
• Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 

aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 
Fördelningsmodell 

• Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 
 



 

Verksamhetsstöd 
 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 
 
Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

• Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 
• Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 

fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  
• Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 
• Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 

kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 
 
 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 
Nivå Medlemmar 7-25 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
 



Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
• Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
• Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
• Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 

 
 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.  



 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
 

 

 
  



Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla.   

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
• Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

• Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

• Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 
  



Driftbidrag till egna lokaler 
 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 
Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  
 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  
• Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
• Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
• Föreningar måste vara certifierad som Säker och trygg förening. 

 
Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2 enligt tabellen nedan.  
 
Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
 
 
  



Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. 
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
• Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
 

Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 



Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 
 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  
• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  
• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 

har påbörjats före ansökan. 
• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 

Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  
 

 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

• Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  
• För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 
• Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  

 
 
 
 
  



Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj. 

• Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

• Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
• Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
• Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

• Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

• Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka 
som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år. 
 
 

  



Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 
 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 
Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
 
Villkor  

• Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 
• Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 

september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  
 

Fördelningsmodell  
Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 
baseras på beslut i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

• Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
• Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
• Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 
 

 

 
  



Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat bidrag 
 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  
 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

• Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  

 

 

 



Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

• Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
• Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
• Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
• Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
• Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
• Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
• Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 



Orienteringskartor 
 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 
• Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 
• Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 

orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

• Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 
 

 

Idéburnas gemensamma organisering 
 

Syfte 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn. Att föreningar samordnar och organiserar sig är viktigt för att de skall kunna 
stödja varandras utveckling. Idéburnas gemensamma organisering är också viktigt för samtalet 
med staden. 

Målgrupp 

De idéburna organisationerna 

Villkor 
• Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 

 



Fördelningsmodell 

Maxbelopp är 10 000 kr och motsvarar stöd till en förstudie kring IOP eller annan driftsform 
med Borås Stad. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7 – 25 år 
i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  
• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  
• Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 



Idrottsskola  
 
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
• Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

• Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 
• Bidraget betalas ut två gånger per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

• Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
• Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
• Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
• Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
• Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
• Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
• Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
• Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
• Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
• Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

• Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 



 
 
 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 
Syfte 
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

• Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  
• Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   
• Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 

 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

• Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

• Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

• Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

• GN = 52 141 kr (2015) 
  



Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

• Uppfylla de grundläggande kraven 
• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
• Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
• Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

• Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 
Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

• Alla föreningar  
 

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
• Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 

Säker och trygg förening. 
• Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 

alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 
• Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  
• Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 

 
 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 
 
 

 

 

 

 

 



Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
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Svar på Initiativärende från (SD) - Jämställda löner 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning och föreslås besluta att 

samtliga åtgärder i KAL-planen- socialsekreterare inom områdena lönevillkor, 

arbetsvillkor samt kompetens- och personalförsörjning kvarstår.         

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna lägger vid sammanträdet 2019-03-20 fram ett 

initiativärende ”Jämställda löner”. Arbetslivsnämnden beslutar att 

initiativärendet lämnas till förvaltningen för beredning.  

Sverigedemokraterna (SD) föreslår Arbetslivsnämnden att 

Arbetslivsförvaltningen uppdras överse samt återkomma med förslag om hur 

konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor kan säkerställas för socialsekreterare 

inom Försörjningsenheten.   

Arbetslivsnämnden föreslås besluta att samtliga åtgärder i KAL-planen- 

socialsekreterare inom områdena lönevillkor, arbetsvillkor samt kompetens- 

och personalförsörjning kvarstår. Däribland en högre lönebild för de som 

arbetar med myndighetsutövning inom barn- och unga.        

Ärendet i sin helhet 

Under 2017 tog Förhandlingsdelegationen på uppdrag av Kommunchefen fram 

en handlingsplan i syfte att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 

socialsekreterare i Borås Stad. Handlingsplanen arbetades fram av en 

partssammansatt grupp med ledning av biträdande förhandlingschef. 

Handlingsplanen innehåller åtgärder inom områdena lönevillkor, arbetsvillkor 

samt kompetens- och personalförsörjning. Syftet med åtgärderna i 

handlingsplanen är att bidra till konkurrenskraftiga löner och goda arbetsvillkor. 

Samtliga åtgärder i KAL-planen följs upp kontinuerligt.    

En av flera åtgärder inom området lönevillkor är högre lön för de som arbetar 

med myndighetsutövning inom barn- och unga. En högre lönebild för de som 

arbetar med myndighetsutövning inom barn- och unga är motiverat utifrån 

arbetets svårighetsgrad, komplexitet och ansvar. Åtgärden är en strukturell 

satsning utöver ordinarie löneöversyn med ett tillägg om 2 000 kr/månad 

(heltid). Tillägget gäller från och med 2018-01-01.  
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Det övergripande målet med lönepolitiken i Borås Stad är att kunna rekrytera, 

utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens för att åstadkomma hög 

kvalitet, effektivitet och produktivitet i våra verksamheter. Det uppnås genom 

att, 

- integrera lönebildningen i budget- och verksamhetsplaneringen 

- ha jämställda och konkurrenskraftiga löner  

- ha individuella och differentierade löner som bestäms utifrån 

arbetets svårighetsgrad, medarbetarens prestation och 

marknadens påverkan. 

Löneavtalen har sedan ett antal avtalsrörelser ett tydligt fokus på lokal 

lönebildning. I dess nuvarande form förutsätter löneavtalen att arbetsgivaren 

prioriterar och tar ställning. I det lokala lönebildningsarbetet gör arbetsgivaren 

bedömningar av vilka löneåtgärder som behöver vidtas. Verksamhetens resultat, 

behovet av att kunna behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens 

samt arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar är utgångspunkter för det 

arbetet. Inför den årliga löneöversynen gör arbetsgivaren en lönepolitisk 

bedömning. Det är först därefter möjligt att göra en bedömning av 

löneökningsbehov och lönepolitiska prioriteringar.  

Grunden för det systematiska och strukturerade arbetet med jämställda löner 

utgörs av Borås Stads arbetsvärdering. Arbetsvärdering är en systematisk metod 

för att bedöma krav och svårigheter i olika yrken. Borås Stad kan genom 

arbetsvärderingen gruppera lika och likvärdiga arbeten vilket ökar kvaliteten på 

den lönekartläggning som genomförs årligen. Utifrån lönekartläggningen 

analyseras förekomster och orsaker till löneskillnader mellan yrkesgrupper som 

är likvärdiga och mellan män och kvinnor som har lika arbete. 

Prioriteringar i löneöversyner och strukturella lönesatsningar utöver 

löneöversyn visar att socialsekreterare inom Borås Stad har löner i nivå med vad 

marknaden erbjuder.  

Medellöneutvecklingen för socialsekreterare på Försörjningsenheten, 

Arbetslivsförvaltningen, som härrör från löneöversyner, har under 2017-2019 

varit 11,01 procent, vilket motsvarar 3 540 kronor. Medellöneutvecklingen för 

socialsekreterare inom myndighet barn och unga, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen har under samma period varit 11,26 procent, vilket 

motsvarar 3 719 kronor.   

Medellönen för socialsekreterare på Försörjningsenheten, 

Arbetslivsförvaltningen är per juli månad 2019, 34 483 kr, jämfört med 35 223 

kr för socialsekreterare inom myndighet barn och unga på Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen.    

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper som haft bäst löneutveckling på 

senare år, vilket präglas av tillgång och efterfrågan, Lönen utgör en del i ett 

attraktivt karriärerbjudande för socialsekreterare. En god dialog med 

arbetsledning, tillgång till mentorer, kompetensutveckling, stöd i svåra ärenden, 
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en rimlig arbetsbelastning, intressanta arbetsuppgifter och bra arbetskamrater är 

minst lika viktiga faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Handlingsplan socialsekreterare KAL-plan. 

2. Bilaga Initiativärende från (SD) - Jämställda löner. 

                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 
Till kommunchefen  2017-10-04 
          
Handlingsplan för socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen och Indi-
vid- och familjeomsorgsförvaltningen 
 

Uppdraget 
Kommunchefen har gett Arbetsgruppen KAL – socialsekreterare i uppdrag att redovisa en hand-
lingsplan med förslag som stärker och utvecklar Borås Stad som arbetsgivare för socialsekrete-
rare. Uppdraget omfattar socialsekreterare hos Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen (IFO). Planen ska innehålla förslag som bidrar till att attrahera, re-
krytera, behålla och utveckla medarbetarna. Arbetsgruppen ska redovisa förslag inom områdena 
Kompetens- och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning.  
 
Partsammansatt arbetsgrupp 
Uppdraget har genomförts i en partsammansatt grupp. Arbetsgruppen har haft följande samman-
sättning, kommunens biträdande förhandlingschef, förvaltningscheferna för Arbetslivsförvalt-
ningen respektive Individ- och omsorgsförvaltningen, representanter för de fackliga organisation-
erna Akademikerförbundet SSR och Vision, samt organisationsutredaren från Stadslednings-
kansliet. För ledningen av arbetsgruppen har biträdande förhandlingschef svarat.  
 
Tidplan 
Arbetsgruppens förslag till handlingsplan ska lämnas till kommunchefen i månadsskiftet septem-
ber/oktober 2017. Handlingsplanen ska därefter behandlas av kommunens Förhandlingsdelegat-
ion. Arbetsgruppen planerar uppföljning av handlingsplanen i maj och oktober 2018.  
 
Tidigare insatser för socialsekreterare i Borås Stad 
Det har tidigare gjorts en del insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla socialsekreterare 
i Borås Stad. Arbetsgruppen har gjort en inventering av insatserna och grupperat dessa i arbetsgrup-
pens tre områden. Sammanställningen framgår nedan: 
 

Lönebildning 

• Erfarenhetssatsningar  
• Mentorstillägg 
• Gjort satsningar över tid i löneöversyner 

 

Arbetsvillkor 

• Förbättrat introduktionen av nyanställda 
• Infört sjukjour (ALF) 
• Socialsekreterare får alltid erbjudande om tillsvidareanställning 
• Socialsekreterarna har tillgång till metodhandledare och 1:e socialsekreterare som stöd  
• Förstärkt administrativt stöd i form av socialassistenter och handläggare 
• Startat mottagningsgrupp på Vuxen och Försörjningsstöd 
• Utvecklat arbetsmetoder t.ex. Barns Behov i Centrum, BBIC (IFO) 
• Socialsekreterarna har tillgång till förtroendeläkare/tandläkare som stöd i arbetet (ALF) 
• Bra fysisk arbetsmiljö (ALF) 
• Samlat ihop enheter (IFO) 

 



 

Kompetens- och personalförsörjning 

• Skapat karriärstjänster som 1:e socialsekreterare, metodhandledare och verksamhetsut-
vecklare 

• Förbättrat verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socionomer 
• Genomfört särskilda enstaka kurser tillsammans med FoU Sjuhärad och genomfört MI-

utbildning, motiverande samtal 
• Aktualiserat socionomutbildning på Högskolan i Borås 

 
I arbetsgruppens analys kring det som genomförts konstaterades att en del insatser kräver fortsatt 
arbete. De delar som noterades var: 

•  
• Följa upp och utvärdera erfarenhetssatsningen, mentorstillägget och löneöversynen  
• Förbättra fysisk arbetsmiljö på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) 
• Uppdrag och förväntan på handläggare behöver preciseras (ALF) 
• Fortsätta påverkansarbetet för att få socionomutbildning till Högskolan i Borås 
• VFU fortsatt utveckling 
• Metodhandledare och 1:e socialsekreterare definiera titel, roller och uppdrag 
• Utveckla det administrativa stödet  

 
Förslagen 
Handlingsplanen innehåller förslag som bedömts angelägna att genomföra på kort sikt. Samti-
digt förutsätter en del av åtgärderna att de fortsätter över tid för att nå ett större mått av långsik-
tighet och därmed succesivt bidra till högre måluppfyllelse. Arbetsgruppen har för avsikt att 
genomföra en uppföljning av handlingsplanen under hösten 2018. Det är också arbetsgruppens 
uppfattning att flera av förslagen även kan omfatta socionomer inom Vård- och äldreförvaltningen 
och Sociala omsorgsförvaltningen. Det är en enig arbetsgrupp som lämnar förslagen i handlings-
planen vidare för behandling hos kommunchef och förhandlingsdelegation. 
 
Handlingsplanen 
Nedan redovisas arbetsgruppens förslag till handlingsplan inom respektive område. I bilaga framgår 
även ansvar, tidplan och mall för uppföljning.  
 
Lönevillkor  

• Fortsatt och förstärkt erfarenhetssatsning för socialsekreterare som väljer att stanna i 
Borås Stad 

• Högre lön för de som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga pga. arbetets 
svårighetsgrad, komplexitet och ansvar 

• Särskild lönesatsning för att stärka konkurrenskraften i jämförelse med andra och bilden 
av Borås Stad som attraktiv arbetsgivare 

• Som en del i en utvecklad introduktion höjs mentorstillägg till 1500 kronor under upp-
dragstiden för de som tar emot nyutbildade och nyanställda medarbetare samt VFU 

• Rekryteringsbonus på 15 000 kronor efter tips till socialsekreterare som söker och får 
tillsvidareanställning. Bonusen betalas ut efter ett års anställning. Rutin finns i Heroma, 
bonusen ges ej till HR-ansvariga eller chefer, motsvarande gäller redan för förskollärare, 
fritidspedagog och legitimerad lärare 

• Följa försöket med decentraliserad lönesättning för HSV-personalen (Hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet) 
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Arbetsvillkor 

• Förstärk rekryterings- och kommunikationsarbetet med HR-specialist och kommunikatör 
(1+1 årsarbetare) under minst 3 år för arbete med att rekrytera till vakanta tjänster inom 
socialtjänstklustret 

• Ta fram förslag på förbättringar i den fysiska arbetsmiljön i Saturnus lokaler 
• IFO i samlade lokaler i kvarteret Vulcanus 
• Strukturella förändringar i förutsättningar för hur arbetstiden kan användas genom att: 
- fortsatt att utveckla administrativt stöd för att avlasta socialsekreterare,  
- ny teknik, bl.a. använda digitaliseringen mer för digital dokumentation, videokonferenser 

för möten mm 
• Få mer stöd i digitaliseringen av arbetet via kommunens övriga IT-experter 
• Utveckla det nära ledarskapet, t.ex. i högre grad möta chefen fortlöpande i vardagsar-

betet/uppgiften 
• Använd resultatet från KAL-gruppens enkät i vad som är viktigast i arbetet, jämför med 

egna verksamheten, förbättra eller vidmakthåll  
• Se över ärendemätningsinstrumentet för arbetsbelastning 
• Utveckla metodhandledare/1:e socialsekreterare och tydliggöra titel, roller, uppdrag 
• Utveckla specialistkompetens genom bl.a. utbildning för att bättre kunna möta olika be-

hov hos olika målgrupper 
• Utveckla tillitsbaserad styrning, ledning mm 

 
Kompetens- och personalförsörjning  

• Erbjud utifrån verksamhetens behov studier på 25 % av en heltid med bibehållen lön vid 
vidareutbildning som leder till annan kompetens. Behovet bedöms i kompetensförsörj-
ningsplanen 

• Pröva strukturerad arbetsrotation i socialtjänstklustret, (IFO, ALF, Sociala omsorgsför-
valtningen och Vård- och äldreförvaltningen)  

• Personal- och kompetensförsörjningsplanen ska avspegla sig i medarbetarens individuella 
medarbetaröverenskommelse 

• Fler medarbetare behöver anmälas till internutbildningen "Framtidens chef" 
• Rekryteringsarbetet utvecklas, t.ex. former för intervjuer, låt sökanden vara mer aktiv 
• Påverka i olika sammanhang så att Högskolan i Borås får socionomutbildning 
• Håll i och utveckla det goda arbetet med VFU för att fortsätta rekrytera studenter efter 

avslutade studier 
• Få inhyrda socionomer att bli tillsvidareanställda (attraktiv arbetsgivare, arbetskamrater, 

semesterdagsväxling, personalförmåner mm) 
• Arbetsgivaren betalar avgiften för socionomauktorisation (idag c:a 800 kro-

nor/auktorisation) 
• Återgång i yrket (rekrytera tillbaka socialsekreterare som lämnat yrket) – erbjud hand-

lingsplan med praktiskt och teoretiskt stöd och handledning  
• Pröva nya och utvecklade former för marknadsföring och annonsering i som riktar sig till 

socialsekreterare  
 

Ekonomi  
Förslagen i handlingsplanen ryms i huvudsak inom förvaltningarnas befintliga ekonomiska ramar, 
för några av förslagen behövs dock särskilda resurser för genomförande. Det gäller  

• Fortsatt och förstärkt erfarenhetssatsning för socialsekreterare som väljer att stanna i 
Borås Stad 
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• Högre lön för de som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga pga. arbetets 
svårighetsgrad, komplexitet och ansvar 

• Särskild lönesatsning för att stärka konkurrenskraften i jämförelse med andra och bilden 
av Borås Stad som attraktiv arbetsgivare 

• Förstärk rekryterings- och kommunikationsarbetet med HR-specialist och kommunikatör 
(1+1 årsarbetare) under minst 3 år för arbete med att rekrytera till vakanta tjänster inom 
socialtjänstklustret 

 
Fortsatt arbete 
Förhandlingsdelegationen fattar beslut i de delar av handlingsplanen som förutsätter beslut i dele-
gationen. Därefter överlämnas handlingsplanen till förvaltningarna för fortsatt arbete. 
 

 

Arbetsgruppen KAL-socialsekreterare  
 
 
Ann Kalnins     Dag Forsström 
Biträdande förhandlingschef    Förvaltningschef ALF 
 
Anna-Lena Sellergren     Gabriella Andersson  
Förvaltningschef IFO     Akademikerförbundet SSR 
 
Hasse Brännmar     Pelle Pellby  
V i s i o n      Organisationsutredare 
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2017-10-05 LÖNEBILDNING 

Arbetsgrupp KAL - socialsekreterare

Förslag Ansvar Start Uppföljning 

Klart Påbörjat Ej 

påbörjat

Fortsatt och förstärkt 
erfarenhetssatsning och 
löneutveckling för socialsekreterare 
som väljer att stanna i Borås Stad.

Förhandlings-
delegationen

Hösten 

2017

Högre lön för de som arbetar med 
myndighetsutövning inom barn och 
unga

Förhandlings-
delegationen

I samband 
löneöversyn 
våren 2018

Särskild lönesatsning för att stärka 
konkurrenskraft i jämförelse med 
andra 

Förhandlings-
delegationen

I samband 
löneöversyn 
våren 2018

Höjt mentorstillägg till 1500 kronor 
under uppdragstiden för de som tar 
emot nyutbildade, nyanställda och 
VFU

Förhandlingschef Hösten 

2017

Rekryteringsbonus ( motsvarande 
förslag som för  skolan) införs

Förhandlingschef Hösten 2017

Följa försöket med decentraliserad 
lönesättning för HSV-personalen 
(Hälso- och sjukvårds-
verksamheten)

Förhandlingschef Hösten 2017



2017-10-05 ARBETSVILLKOR 

Arbetsgrupp KAL - socialsekreterare

Förslag Ansvar Start/slut Uppföljning 

Klart Påbörjat
Ej 

påbörjat

• Förstärk rekryterings- och 
kommunikationsarbetet med HR-specialist och 
kommunikatör (1+1 årsarbetare) under minst 3 
år för arbete med att rekrytera till vakanta 
tjänster inom socialtjänstklustret

Förvaltningschef Hösten 2017

Ta fram förslag på förbättringar i den fysiska 
arbetsmiljön i Saturnus lokaler 

Lokalförsörjningschef Hösten 2017

IFO i samlade lokaler i kv. Vulcanus på sikt Lokalförsörjningschef Hösten 2017

Strukturella förändringar i förutsättningar för 
hur arbetstiden kan användas genom att 
fortsätta utveckla administrativt stöd för att 
avlasta socialsekreterare, ny teknik bla använda 
digitaliseringen mer för digital dokumentation, 
videokonferenser för möten mm

Förvaltningschef Hösten 2017

Få mer stöd i digitalisering av arbetet via 
kommunens övriga IT-experter

Kommunchef Hösten 2017

Utveckla det nära ledarskapet, t.ex i högre grad 
möta chefen i det fortlöpande vardagsarbetet

Förvaltningschef Hösten 2017

Använd resultatet från KAL-gruppens enkät i 
vad som är viktigast i arbetet, jämför med egna 
verksamheten, förbättra eller vidmakthåll

Förvaltningschef Hösten 2017

Se över ärendemätningsinstrumentet  för 
arbetsbelastning

Förvaltningschef Våren 2018

Utveckla metodhandledning/1:e 
socialsekreterare och tydliggöra titel, roller, 
uppdrag

Förvaltningschef Hösten 2017

Utveckla specialistkompetens genom bla 
utbildning för att bättre kunna möta olika 
behov hos olika målgrupper

Förvaltningschef Våren 2018



2017-10-05 KOMPETENS- OCH PERSONALFÖRSÖRJNING 

Arbetsgrupp KAL - socialsekreterare 

Förslag Ansvar Start/slut Uppföljning 
Klart Påbörjat Ej påbörjat

Erbjud utifrån verksamhetens behov studier 
på 25 % av en heltid med bibehållen lön vid 
vidareutbildning som leder till annan 
kompetens.

Förhandlingschef Hösten 2017

Pröva strukturerad arbetsrotation i 
socialtjänstklustret

Förvaltningschefer i 
klustret

Våren 2018

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 
ska avspegla sig i medarbetarens individuella 
medarbetaröverenskommelse

Förvaltningschef Våren 2018

Fler medarbetare behöver anmälas till 
internutbildningen "Framtidens chef"

Personalchef Våren 2018

Rekryteringsarbetet utvecklas, tex former för 
intervjuer, låt sökanden vara mer aktiv

Förvaltningschef Hösten 2107

Påverka i olika sammanhang så att Högskolan 
i Borås får socionomutbildning

Kommunchef, 
förvaltningschef mfl

Hösten 2107

Håll i och utveckla det goda arbetet med VFU 
för att fortsätta rekrytera studenter efter 
avslutade studier

Förvaltningschef Hösten 2107

Få inhyrda socionomer att bli 
tillsvidareanställda för kontinuitet mm

Förvaltningschef Hösten 2107

 Borås Stad betalar avgiften för 
socionomauktorisation (c:a 800 kronor)

Förvaltningschef from 1 januari 2018

Återgång i yrket – erbjuda handlingsplan med 
mer stöd; praktiska, teoretiska, handledare för 
dem som vill återgå till yrket efter en tids 
bortavaro.

Förvaltningschef Våren 2018

Pröva nya och utvecklade former för 
marknadsföring och annonsering i som riktar 
sig till socialsekreterare tillsammans med 
Stadsledningskansliet (KOM, PoF)

Förvaltningschef 
tillsammans med 
Kommunikationschef 
och Personalchef 

Hösten 2017



Initiativärende 
Arbetslivsnämnden 

2019-03-20 

 

 

Jämställda löner 

 

Under hösten 2017 togs en handlingsplan fram för att göra Borås stad till en attraktivare arbetsplats för 

socialsekreterare på arbetslivsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Handlingsplanen 

täcker allt från rekrytering till kompetensutveckling, arbetsvillkor och löner. Arbetsgruppen som har utarbetat 

handlingsplanen har varit brett sammansatt, med kommunens biträdande förhandlingschef, 

förvaltningscheferna för arbetslivsförvaltningen respektive individ- och omsorgsförvaltningen, fackliga 

representanter samt organisationsutredaren från Stadsledningskansliet. 

Vi står nu inför osäkra tider och en kommande lågkonjunktur för dörren. Detta kommer med all sannolik att 

resultera i att allt fler kommer att vara i behov av försörjningsstöd framöver. Väger vi även in att 

Extratjänsterna försvinner så kommer arbetsbelastningen att öka ytterligare. Försörjningsenhetens 

socialsekreterare kommer med andra ord få en betydande ökad arbetsbörda, i en redan svår situation. 

Personalomsättningen är fortfarande ett stort bekymmer inom yrkesgruppen och läget riskerar att förvärras 

framöver. 

Ett resultat av KAL-gruppens arbete med att säkra den framtida kompetensförsörjningen, är att socionomerna 

inom verksamhetsområdet Barn och Unga på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, fått en lönejustering 

uppåt med ca 2000 kronor jämfört med motsvarande yrkesgrupp inom Försörjningsenheten på 

Arbetsförvaltningen. Detta aktiverar en osund och icke önskvärd intern konkurrens mellan de olika 

förvaltningarna och riskerar att skapa en viss osämja inom yrkesgruppen inom de två förvaltningarna. Vi anser i 

det fortsatta arbetet med att trygga kompetensförsörjningen, att en översyn av lönerna och en eventuell 

uppjustering av lönerna för socionomerna inom försörjningsenheten bör ske. 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Arbetslivsnämnden besluta, 

 

 

Att Arbetslivsförvaltningen uppdras överse samt återkomma med förslag om hur 

konkurrenskraftiga löner och arbetsvillkor kan säkerställas för socialsekreterare inom 

Försörjningsenheten. 

 

 

För Sverigedemokraterna 

Jan Nilsson 

Crister Spets 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
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Datum 

2019-08-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00082 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden i augusti 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 

 

1. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  § 210  

Uppföljning intern kontrollplan 2018 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  § 207  

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads 

Drogpolitiska handlingsplan 2019 

 

3. Lokalresursplan 2020-2022 

 

4. Skrivelse med information från Länsstyrelsen Västra Götalands län om 

nya rökfria miljöer och kommunens ansvar 

 

5. Borås Stads årsredovisning 2018 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19  § 126  

Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten 

 

7. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019 

 

8. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17  § 269 Anmälningsärende 

Information om anvisningsmodell och mottagande av ensamkommande 

barn inför 2020 från Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

9. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17 § 277  

Finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

 

10. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17 § 282  

Avtal om patientnämndsverksamhet 
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11. Protokoll Boråsregionens etableringsråd 2019-06-19 § 1-7 

 

12. Protokoll Arbetslivsförvaltningen FSG 2019-05-28 § 48-58 

 

 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 


	Kallelse 2019-08-20
	Skrivelse Budgetuppföljning efter juli 2019
	Bilaga Budgetuppföljng Juli 2019
Arbetslivsnämnden

	Skrivelse Budget 2020
	Bilaga Budget 2020
Arbetslivsnämnden

	Skrivelse Intern kontrollplan 2020
	Bilaga Riskanalys 2020
Arbetslivsnämnden
	Bilaga Intern kontrollplan 2020
Arbetslivsnämnden

	Skrivelse Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin
egen ekonomi
	Bilaga Revisionsrapport - Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi

	Skrivelse Yttrande över Remiss Motion Motverka
människohandel och prostitution
	Bilaga Remiss: Motion: Motverka människohandel och
prostitution

	Skrivelse Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
	Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020

	Skrivelse Svar på Initiativärende från (SD) - Jämställda löner
	Bilaga Handlingsplan socialsekreterare KAL-plan
	Bilaga Initiativärende från (SD) - Jämställda löner
	Anmälningsärenden i augusti 2019




