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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 flyktingmatlagning 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-

02 
Budget2019 

Budget 
2019-02 

Utfall 2019-
02 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-730 -13 899 -2 290 927 -13 399 500 

Politisk 
verksamh
et 

-172 -1 505 -250 -211 -1 505 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-12 983 -84 521 -13 893 -11 900 -82 729 1 792 

Försörjnin
gsstöd 

-9 394 -54 000 -9 000 -8 130 -54 000 0 

Integratio
n 

-3 270 -4 480 -732 -3 176 -4 480 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-24 157 -53 496 -17 630 -25 884 -54 588 -1 092 

Feriearbet
en 

0 -13 800 0 -18 -13 800 0 

Övrigt -690 -4 870 -799 -690 -4 870 0 

Buffert 0 -2 329 -388 0 0 2 329 

Summa -51 396 -232 900 -44 982 -49 082 -229 371 3 529 

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

 Central administration överskott 500 tkr  

 Övrig IFO överskott 1 792 tkr 

 Arbetsmarknadsinsatser underskott med, 1 092 tkr  

 Buffert överskott 2 329 tkr. 

Utav överskottet Övrig IFO är plus 792 tkr ett effektivitetskrav. 
Utav underskottet på Arbetsmarknadsinsatser är plus 408 tkr ett effektivitetskrav. 

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 500 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 
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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 februari, 8 130 tkr. Budgeten för samma period är 9 000 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 870 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 
1 264 tkr och jämfört med år 2017 är resultatet bättre med 1 395 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 

S.A Jan-Febr 8 130 S.A Jan-Febr 9 394 S.A Jan-Febr 9 525 

Prog.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 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vi vidare på: 

 Mötet är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 
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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 februari har personalkostnaden varit 3 422 820 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
2 296 764 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1 126 056 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 1 107 006 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i februari har varit 69 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-02-28, 700 hushåll jämfört med 2018-02-28, 812 hushåll 
och 2017-02-28, 887 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-02-28, 417 
hushåll jämfört med 2018-02-28, 477 och 2017-02-28, 556. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2019-02-28, 98 %, jämfört 
med 2018-02-28, 98 % samt 2017-02-28, 98 %.    
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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 ska under 2019 utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för 
personer i prostitution. 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 1 792 tkr 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 
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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 

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. 

 Framtagande av förslag till program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp 

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

 Minoritetsdag 

 Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Roms inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.  

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 446 220 kr, antal i 66 i februari, antal 
68 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 1 724 940 kr, antal 252 i februari, 
antal 266 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 486 180 kr, antal 73 i februari, antal 
73 i januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 4 128 914 kr, antal i februari 614, 
antal i januari 641, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning 
(Svenska för invandrare). 

 Antalet mottagna flyktingar var 2019-02-28, 55 st, jämfört med 2018-02-28, 138 st. 

 Utav de 55 mottagna flyktingarna kommer 36 % från Afghanistan, 24 % Syrien, 11 % från 
Eritrea, 9 % från Somalia, 6 % från Turkiet, 4 % från Irak, 2 % från Iran, 2 % från Palestina, 
2 % från Marocko, 2 % Jemen samt 2 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 48% i åldern 20-39 år, 16 % 16-19 år, 11 % 40-59 år, 11 % 7-15 år, 5 % 6 
år, 2 % 0-5 år, samt 7 % 60 -. 

 53 % män och 47 % är kvinnor.  
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 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 36 personer, utav de 36 personerna är det 
17 % som gått i skola över 12 år, 16 % som gått i skola 7-9 år, 14 % som gått i skola 4-6 år, 
11 % som gått i skola 1-3 år, 11 % som gått i skola 10- 12 år samt 31 % ingen 
utbildning/uppgift saknas. 

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett 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 februari 2019 har det varit 563 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. 
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Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2019-02-28, 625 personer jämfört med 2018-08-28, 614 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2019-02-28, 69 personer jämfört med 2018-02-28, 60 personer. 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I 
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 68 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under februari månad 

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2019 finns en budget på 2 000 tkr, under februari 
månad har det varit 13 personer från denna grupp som har haft en anställning 

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

 Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2019, har det 
varit under februari har det varit 7 ungdomar 

 Lokalt kunskapslyft, där under februari månad har varit 1 st anställningar. 

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

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

 230 Extratjänster 

 158 Trygghetsanställningar 

 76 OSA Anställningar 

 49 Utvecklingsanställningar 

 42 Nystartsjobb 

 34 Introduktionsjobb 

 12 Särskilt anställningsstöd 

 10 Lönebidrag 

 9 Förstärkt anställningsstöd 

 5 Ungdomsanställning 

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" 
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 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. 

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 1 092 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.. 

Alternativa arbetsmarknaden 

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 
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 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 

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

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

 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 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

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 Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  812 650 700 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Mottagna flyktingar  138 400 55 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 554 500 556 

Antal växla bidrag mot 
lön  60 75 69 
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Rapportering av Arbetslivsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten och tar informationen till 

protokollet.       

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i 
kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet 
"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, 
utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som 
personuppgiftsansvarig delegerar myndigheten den operativa hanteringen av 
personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen.                

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämndens sammanställning av behandling av personuppgifter och 
personuppgiftsincidenter. 

Behandling av personuppgifter (personregister)  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

 
Behandlingar registreras i systemet Draft IT. Exempel på behandlingar är 
anhöriglista, beställning av datorer, statistik, försörjningsstöds ärenden m m. 

Antal personuppgiftsincidenter     

Antal 2018 203 st 

Antal personuppgiftsincidenter  0 st 
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Uppkommer en personuppgiftsincident skall den anmälas till Datainspektionen 
inom 72 timmar. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har 
påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En 
personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, 
oavsiktligt eller olagligt, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig.  

Genomförda aktiviteter 2018 

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 25 maj 2018. Tillsyn för år 2018 har 
inte genomförts. En granskning av dataskyddsombuden kommer att 
genomföras under 2:a kvartalet 2019 och finnas med i rapportering till 
nämnden 2020.  

Förvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar i verksamheterna till nya 
dataskyddsförordningen. Inga avvikelser har framkommit.  

Under året har det till förvaltningen inkommit 2 st. förfrågningar från 
medborgare som vill veta vad som finns registrerat om dem. 

Förvaltningen har skapat rutiner med inriktning på behörighetshanteringen i 
våra IT-system. 

198 anställda har genomgått utbildning DISA inom området 
informationssäkerhet. Övriga anställda inom förvaltningen kommer att ha 
genomfört utbildningen senast 1 april 2019.  

Planerade aktiviteter 2019 

Påbörjat arbete kring informationssäkerheten kommer under 2019 att  
utvecklas vidare för att få klarare rutiner och struktur i verksamheterna. 

Fortsätta arbetet med anpassningar i verksamheterna till nya dataskyddsförordningen. 

Skapa en stickprovsrutin för verksamhetstillsyn.  

Implementera skapade rutiner gällande personuppgiftsincident, hantering kring e-post, 
hantering kring J, K och H mappar samt registerutdrag.  

Påbörja arbetet gällande Passagebehörigheter inom förvaltningen. En rutin är framtagen. 

Förbättra säkerheten med tvåfaktorsinlogg till våra IT-system via inlogg med tjänstekort. 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christian Fast 
Handläggare 
033-35 54 28 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00031 1.2.3.2 
 

  

 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018 för 

Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för år 2018.         

Sammanfattning 

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

ansvaret för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra verksamhetens kvalitet. 

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

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

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

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör 

med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse. 

Arbetslivsnämnden har för 2018 upprättat en patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i 

Arbetslivsnämnden under 2018. Av berättelsen framgår också hur många 

händelser som utretts enligt Lex Maria och Lex Sarah.                

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018 för Arbetslivsnämnden                                

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning  
 
Försörjningsenheten och Relationsvåldsenheten arbetar systematiskt med att bibehålla och ut-
veckla verksamheternas kvalitet genom löpande arbete med rutiner och interna riktlinjer. 
 
Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling görs löpande inom områdena barnrätt och 
relationsvåld. 
 
SIP-samordnare har under året utsetts för att ytterligare förbättra kvaliteten i samordningen kring 
klienter med behov av stöd från flera olika myndighetsaktörer. SIP-samordnarens uppdrag omfat-
tar också samverkan med vårdcentralerna Boda och Herkules. Ett samverkansuppdrag tillsam-
mans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Närhälsan.     
 
Förvaltningen deltar i ett utvecklingsprojekt i SKL:s regi: Att bryta långvarigt biståndsmottagande och 
utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Målsättningen är att ännu fler personer ska bryta sitt 
långvariga biståndsmottagande och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett 
arbete. Vi vill motverka att personer hamnar i utanförskap och vill stärka våra klienter till att ta 
kontrollen och förändra sina liv. Vi vill att våra klienter ska uppleva att vi arbetar tillsammans 
med den mot ett gemensamt mål, egen försörjning. 
 
Andelen barn som lever i hushåll som inte har ekonomiskt bistånd har ökat från strax under 98 
% under januari till 98,5 % under december. Antalet hushåll med långvarigt biståndsberoende har 
minskat från 486 under januari till 414 hushåll under december.  
 
Sedan början av 2018 har Arbetslivsförvaltningen ett ansvar för samordning av insatser mot he-
dersrelaterat våld. Under året har specifika satsningar gjorts för att öka kvaliteten på verksam-
heten genom arbete med samverkansrutiner, ett arbete som fortsätter under 2019. 
 
Arbete kring digitalisering och förbättrad tillgänglighet genom ”Mina sidor” påbörjades under 
2018 och kommer driftsättas under 2019. 
 
För att höja den generella kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbets-
förmåga har under 2018 två arbetsterapeuter anställts på Återbruk. Därigenom är Arbetslivsför-
valtningen även vårdgivare.  
 
 
 

Begreppsdefinitioner 
 

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

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

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

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



 

 
 

3 
 

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

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

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

 

Förkortningar 
 

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

 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet 
och kvalitet  
Detta dokument är en beskrivning av det patientsäkerhets- och kvalitetsarbete som bedrivits 
inom Arbetslivsförvaltningen under 2018. 
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssy-
stem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 
 

Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Verksamheternas ledningsgrupper arbetar löpande med att utveckla och revidera rutiner och ar-
betssätt för att säkerställa att alla som ansöker om ekonomiskt bistånd och andra biståndsprövade 
insatser som förvaltningen ansvarar för får en rättssäker handläggning. Vem som får fatta vilka 
beslut styrs av delegationsordningen. Rutinerna bygger i första hand på socialtjänstlagen, all-
männa föreskrifter, socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd samt vägledande domar från 
kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Utvecklad samverkan genom långsiktiga och hållbara samverkansstrukturer är nödvändigt för att 
förändra och förbättra förhållandena för den enskilde. Verksamheterna arbetar löpande för att 
utveckla samverkan med såväl interna och externa aktörer.  
 
Arbetslivsförvaltningen arbetar löpande för att klienter som kommer i kontakt med verksam-
heten ska få tydlig information och ett gott bemötande av all personal. 
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR utreder och anmäler ären-
den.  
 
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det sys-
tematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller 
initiera rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-
Sarah rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansva-
riga nämnder. 
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
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För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från process-
kartan för egenkontroll. 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah.

 
Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
Arbetslivsförvaltningen arbetade under 2017 med att ta fram ett kvalitetsledningssystem i enlighet 
med SOSFS 2011:9. Detta arbete har fortsatt under 2018. En översyn av kartlagda processer på-
börjades under 2018. Arbetet med att utveckla det processorienterade arbetet och med att ut-
veckla befintliga processer initierades 2018 och kommer fortsätta under 2019. Införandet av pro-
cessledningssystemet Canea har lett till bättre överskådlighet och en förbättrad kontroll över 
verksamhetens rutiner. 
 
Förvaltningen har anställt två legitimerade arbetsterapeuter med uppdrag att utreda och bedöma 
arbetsförmåga hos deltagare på Återbruk.  
Arbetsterapeuterna har tillgång till verksamhetssystem Viva för hälso- och sjukvårdsdokumentat-
ion. Slumpmässiga journaler har granskats av MAR och dokumentationen är god. 
 
Det finns utsedda stödanvändare för legitimerad personal som har i uppdrag att stödja och hjälpa 
kollegor kring dokumentation i Viva. Dessa finns i Vård- och äldreförvaltningen samt Sociala 
omsorgsförvaltningen. Då detta är en ny verksamhet i Arbetslivsförvaltningen har de legitimerade 
med stöd av MAR och IT -vård och omsorg introducerats i verksamhetssystemet.  
Då verksamheten startat under 2018 kommer fortsatt utveckling av verksamheten ske under 
2019. 
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
 
Försörjningsenheten arbetar löpande med egenkontroller i form av stickprov på handläggarnas 
underlag till beslut. 
 

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

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

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

 

 Öppna jämförelser 

 Kommunens kvalitet i korthet 

 Brukarundersökning IFO 

 Jämförelser med andra kommuner  
 
 

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
 
Samverkan mellan interna aktörer 

 
Under 2018 påbörjades arbetet med att skapa en rutin för samverkan i enskilda ärenden mellan 
Relationsvåldsenheten, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Under 
året påbörjades även arbetet med att se över och revidera samverkansrutinen mellan Arbetslivs-
förvaltningen och Individ och familjeomsorgsförvaltningen. 
 
För att upprätthålla en god arbetsmiljö och en säker arbetsplats fri från hot och våld har förvalt-
ningen ett samarbete med CKS. Innehållet är kompetensutveckling samt stöd i vissa situationer.  
 
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten 
 

 Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 

 Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Förvaltningen har kontinuerligt jobbat med informationssäkerheten, dels på en förvaltningsnivå 
genom att fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder 
i samtliga system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta 
med hjälp av ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner. 
 
Ett arbete har påbörjats för att hantera behörigheterna i alla våra system på ett bättre sätt då det 
finns vissa brister vid exempelvis byte av arbetsplats och/eller förvaltning. En utbildning gällande 
informationssäkerhet har tagits fram i Borås Stad och kommer genomföras under 2019. Detta för 
att öka kunskapen om informationssäkerhet och ge personalen möjlighet att hantera sitt arbete på 
bästa sätt. 
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Anpassning av hanteringen av personuppgifter har skärpts och förbättrats utifrån en anpassning 
till krav i dataskyddsförordningen (GDPR,The General Data Protection Regulation). 
 
Loggning och loggranskning av åtkomsten till patientuppgifter i vårdsystemen sker regelbundet 
Slumpmässigt utvalda aktiva användare kontrolleras utifrån åtkomst till klientuppgifter. 

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

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

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

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

IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 

verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 

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

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 

Egenkontroll 
 
 
Kommunens kvalitet i korthet 
 
Borås stad deltar sedan flera år i kvalitetsjämförelsen KKiK. Här jämförs ett antal olika nyckeltal 
för olika delar av en kommuns verksamhet. Endast ett fåtal områden berör Individ- och familje-
omsorgsnämndens verksamheter. Två utvecklingsnyckeltal inom ekonomiskt bistånd är väntetid 
från inkommen ansökan till beslut samt andelen klienter som inte återaktualiseras inom ett år ef-
ter avslutat bistånd.  
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Medeltalet för väntetiden var 14,3 dagar under 2018, något högre än 2017 då väntetiden var 12,2 
dagar. Det finns stora variationer i väntetider mellan olika ärenden. Anledningen till att det i vissa 
fall varit längre väntetider beror till stor del på att de underlag som inkommit med den initiala an-
sökan inte varit fullständiga och det funnits behov av kompletteringar. 
 
När det gäller ”ej återaktualiserade klienter” var andelen 84,1 % 2018 jämfört med 82,6 % 2017. 
Tendensen över flera års tid är att allt färre personer faller tillbaka i ett biståndsberoende efter av-
slutat ekonomiskt bistånd. 
 
Brukarundersökning IFO 

Under 2018 genomfördes för andra gången i Borås Stad den nationella brukarundersökningen för 
IFO, som vänder sig till personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövning.  Insamling av enkätsvar pågick mellan den 10 september och 19 oktober 
och personer som varit på besök hos socialsekreterare under perioden fick erbjudande om att 
besvara enkäten. Enkäten fanns att tillgå på sju språk utöver svenska.1 Av rikets 290 kommuner 
genomförde 105 kommuner brukarundersökningen på ekonomiskt bistånd under 2018. 

Enkäten bestod av sju frågor utöver fråga om kön: 

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

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

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

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

5. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av din socialsekreterare? 
Svarsalternativ: Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet inte/ingen åsikt. 
 

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

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

Resultatet baseras på antalet personer som med ekonomiskt bistånd som har lämnat ett positivt 
svar på frågan dividerat med samtliga personer med ekonomiskt bistånd som har besvarat frågan. 
Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. 
                                                 
1 Utöver svenska fanns enkäten att tillgå på arabiska, dari, engelska, finska, pashto, somaliska och tigrinja  



 

 
 

9 
 

 
Ekonomiskt bistånd 
 
437 av Försörjningsenhetens klienter erbjöds svara på enkäten och 291 svar inkom (svarsfrekvens 
66,6 %). 

Resultaten för Borås Stad ligger något under ovägt medel av alla svarande kommuner, 
bedömningen är dock att metodskillnader och urval påverkar validiteten. På Försörjningsenheten 
erbjöds drygt 85 % av de som varit på besök under perioden svara på enkäten. 

 

Våld i nära relationer 
 
18 av Relationsvåldsenhetens klienter erbjöds svara på enkäten och 9 svar inkom (svarsfrekvens 
50 %). Genomförandet av brukarundersökningen på Relationsvåldsenheten var ett lokalt beslut 
och någon sammanställning på nationell nivå finns inte. 
 

 
 
Jämförelser med andra kommuner 
 
Försörjningsenheten arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och jämförelser med andra 
kommuner genom att löpande bland annat jämföra ekonomiskt bistånd bland barn. I jämförelse 
med de 17 kommuner i landet som har en befolkning över 100 000 är det bara fyra kommuner 
som har en lägre andel barn som ingår i familjer med långvarigt bistånd. 
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Riskanalys 
 
De riskanalyser som gjorts under året har främst berört risk för hot och våld i det sociala arbetet. 
Målsättningen i säkerhetsarbetet är att skapa trygghet för så väl klienter som personal. Sedan bör-
jan av 2018 finns det väktare på plats i verksamheternas väntrum. 
 
Under 2018 har det vid fem tillfällen inträffat hotsituationer och analysen har varit att alla till-
fällen hanterats korrekt enligt verksamhetens rutiner.  
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
 
Nämnden har under 2018 inte haft ett strukturerat system för rapportering av avvikelser (främst 
individavvikelser enligt SoL), utredning av dessa och systematisk uppföljning avseende avvikelser. 
Arbetet med att inom det sociala klustret ta fram ett sätt att rapportera och omhänderta avvikel-
ser har pågått under 2018. 
 
Under 2018 har Arbetslivsnämnden mottagit nio synpunkter. Av de framförda synpunkterna var 
alla klagomål. Två av synpunkterna berör Försörjningsenheten, en gällande bemötande och en 
gällande brister i information. 
 

Lex Maria och lex Sarah 
 
Under 2018 har försörjningsenheten gjort tre rapporter enligt Lex Sarah. En av anmälningarna 
bedömdes så pass allvarlig att en anmälan till IVO gjordes om allvarligt missförhållande. 
 

Mål och aktiviteter för 2019 
 
Försörjningsenheten kommer fortsätta utveckla arbetet med barnrättsperspektivet. Detta som ett 
led i att enheten förbereder sig inför att FN:s barnkonvention blir lag 2020. Barnrättsgruppens 
uppdrag är att kontinuerligt uppdatera och utbilda övrig personal på arbetsplatsen. 
 
Alla nya metodstödjare för Våld i nära Relation deltar i NCK:s (nationell kunskapscenter för våld 
i nära relation) tredagars utbildning i Uppsala. Alla gruppmöten på enheten innehåller en punkt 
om relationsvåld vilket innebär att nyheter inom området ständigt uppdateras. Alla kvinnor i hus-
håll som haft försörjningsstöd längre än två månader intervjuas minst en gång per år utifrån 

0,6
1,1 1,2 1,2 1,4 1,6

2,0 2,1

3,2 3,2 3,5
4,1 4,2 4,3

5,1
5,7

6,9

Barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 
2017



 

 
 

11 
 

FREDA ”kortfrågor”. Ett standardiserat bedömningsinstrument framtaget av socialstyrelsen för 
socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. 
 
Försörjningsenheten och relationsvåldsenheten har under 2018 tillsatt en SIP-samordnare (sam-
ordnad individuell plan) och tagit fram rutiner för vad uppdraget innebär och hur det ska utföras. 
Under 2019 börjar vi arbeta i skarpt läge. Målet är att i ännu större omfattning använda SIP som 
en metod för att människor ska få hållbara planeringar för att nå egen försörjning.  
 
Försörjningsenheten deltar i ett utvecklingsprojekt i SKL:s regi. -Att bryta långvarigt bi-
ståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Under året kommer vi 
utföra flera mindre testprojekt med syfte att hitta tillvägagångssätt, för att bli ännu bättre på att 
bryta långvarigt bidragsmottagande. Testprojekten kommer kontinuerligt utvärderas, analyseras 
och värderas. Det vi bedömer vara framgångsrikt ska implementeras i redan befintlig metod. 
 
Under 2018 har Försörjningsenheten påbörjat ett arbeta med att digitalisera vissa delar av ansö-
kan om ekonomskit bistånd. Första delen som kommer införas under 2019 är ”Mina sidor”. I hu-
vudsak blir det en servicetjänst för den sökande att digitalt kunna ta del av information om beslut 
och utbetalt ekonomiskt bistånd. 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
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Datum 

2019-03-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00030 1.1.3.0 
 

  

 

Uppdragsbeskrivning och fördelning av områden för 

Arbetslivsnämndens kontaktpolitiker  

Arbetslivsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden: 

Försörjningsstöd/Personligt ombud – NN, ……. 

Återbruk/Trygghetsinsatser - NN, ……. 

Jobb Borås/Feriejobb - NN, ……. 

Integration och nationella minoriteter/Introduktion - NN, …….        

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har i början av mandatperiod utsett kontaktpolitiker inom 

samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom utsett 

område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och resultat, 

samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. 

Grupperna är indelade i fyra olika verksamhetsområden enligt följande: 

 Försörjningsstöd/Personligt ombud 

 Återbruk/ Trygghetsinsatser 

 Jobb Borås/Feriejobb 

 Integration och nationella minoriteter/Introduktion              

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i början av mandatperiod utsett kontaktpolitiker inom 

samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom utsett 

område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och resultat, 

samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. 

Kontaktpolitikernas uppdrag är att mer ingående följa utvalda verksamheter 

inom Arbetslivsnämnden. Dialog om resultat är centralt. Utgångspunkten för 

kontaktpolitikerna är alltid ökad måluppfyllelse för arbetet som bedrivs inom 

nämnden. För att kunna ta del av ledningen, personalen, deltagarnas och andra 

intressenters intryck och kunskaper behövs ett tydligt upplägg och innehåll för 

kontaktpolitikerna.  

Omfattningen är en halvdags verksamhetsbesök per termin som sker under 

dagtid. Verksamhetschefen ansvarar för kallelse och innehåll inför besöket. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Upplägget innebär att kontaktpolitikerna först träffar ansvarig verksamhets- och 

enhetschef/er, därefter personalen och sedan deltagarna där det är möjligt. 

Besöket avslutas med återsamling och dialog tillsammans med ledningen.      

Datum för besök bör planeras in och sker förslagsvis under maj respektive 

november, om inte särskilda skäl för annat besöksdatum finns. Åter-

rapportering av verksamhetsbesök och annat relevant, sker under kommande 

nämndssammanträde. 

Kontaktpolitikerna utses i grupper om lämpligtvis 4-5  per verksamhetsområde. 

Det är önskvärt om indelningen sker utifrån att i första hand en av politikerna 

tillhör majoriteten och den andra oppositionen. I andra hand är det bra om 

indelning sker utifrån att den ene politikern har erfarenhet av kontaktpolitiker 

rollen från förra mandatperioden och att den andre politikern är ny i nämnden.  

I tredje hand bör den ena kontaktpolitikern vara kvinna och den andra en man. 

Områdena är: Försörjningsstöd/Personligt ombud, 

Återbruk/Trygghetsinsatser, Jobb Borås/Feriejobb och Integration och 

nationella minoriteter/Introduktion.  

Förslag på frågeteman 

 Beskriv verksamheten och era resultat. Vilken bedömning/analys gör ni 

själva? Ser ni några återkommande tendenser? Vilka? 

 Hur står era resultat i relation till uppsatta mål? 

 Vilka är era starka sidor? Vilka är era förbättringsområden?  

 Vilka olika uppföljningar gör ni regelbundet på enheten? Hur samlas 

resultaten in? Vilka tar del av resultaten? 

 Hur, när och av vem får den enskilde medarbetaren återkoppling och 

feedback på egna resultat, egna framgångar och egna 

förbättringsområden? 

 Hur, när och av vem får medarbetare i hela organisationen en samlad 

bild över enhetens totala resultat? Hur sker återkoppling av resultat 

enligt ovan till deltagaren? 

 På vilket sätt har ni förändrat i er organisation mot bakgrund av de 

(goda/försämrade) resultat ni har gjort?  

 Samverkan med andra enheter eller nyckelaktörer? 

 Hur har ni arbetat med vårens/höstens/årets resultat? 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 
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Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

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 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00011 1.2.3.1 
 

  

 

Remiss - Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss - Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet.         

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Remiss - Förslag till 

revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet. Utöver 

vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i 

gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, 

gäller bestämmelserna i reglementet.  

Arbetslivsnämnden har inget att invända mot upprättat förslaget till nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet och tillstyrker därmed Remiss - 

Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma 

reglementet.       

Beslutsunderlag 

1. Missiv Remiss - Förslag till revidering av nämndens reglemente och det  

gemensamma reglementet 

2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad      

3. Reglemente för Arbetslivsnämnden                           

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(2) 

Datum 

2019-02-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 

 

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 

samband med ny mandatperiod 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Kulturnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden  

7. Överförmyndarnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Lokalförsörjningsnämnden 

10. Miljö- och konsumentnämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Servicenämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Stadsrevisionen 

17. Valnämnden 

Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet för hantering i nämnden. 

Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka 

har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns 

motiverade i förslagen till nämnden. 
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Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i 

förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina 

Sköld. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. 

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

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

 Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för 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 beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Organisationsutredare 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 
i kommunen.  
 

Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 

Uppgifter 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 

4 § Personalansvar 
 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
 
 

8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 

9 § E-petition 
 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det  
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 

som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 

eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

21 § Justering av protokoll  
 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 

Övrigt 
 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 

25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Reglemente för Borås Stads Arbetslivsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2015-11-18, 2016-03-17, samt 2018-06-20 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2018-07-01 2019-XX-XX Ny mandatperiod. 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Hänvisning till lagen stryks på grund av ny kommunallag. 

 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten  
 
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 och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 

 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-
politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 

 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 

 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 

 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 

 relationsvåldsenheten Tillägg då uppgiften redan finns i nämndens ansvarsområde, 

 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 personliga ombud, 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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Datum 
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Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00027 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden mars 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 t.o.m. 

30 september 2018 

Dnr 2019-00027 

 

2. Rutin för förtroendevalda, säkerhet nämndmöten 

 

3. Arbetslivsförvaltningen 2019-02-05 FSG Protokoll 

 

 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN  2019-00028 
 

  

 

 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2019-02-25, § 1-2 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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