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Yttrande över Kommunikationspolicy för Borås stads 
nämnder och bolag  

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker Kommunikationspolicy för Borås stads nämnder 
och bolag. 

Sammanfattning 
Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas av 
öppenhet och tydlighet. I kommunikationspolicyn framgår att personen som 
har ansvar för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.     

Arbetslivsnämnden anser att förslag till kommunikationspolicy är väl 
genomarbetad och uppdaterad enligt utvecklingen inom 
kommunikationsområdet. Arbetslivsnämnden ställer sig positiv till den 
föreslagna kommunikationspolicyn.             

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till 
kommunikationspolicy för Borås Stad.  

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018. Den 
uppdaterade kommunikationspolicyn bygger, liksom den nuvarande, på synen 
att Borås Stad är en öppen organisation och att kommunikationen ska präglas 
av öppenhet och tydlighet. Även i den nya versionen framgår att den som har 
ansvar för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället 
som framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och 
medskapande bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som 
organisation önskar delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av 
demokratins kärnfrågor. Borås Stads målgrupper förväntar sig också att ha 
möjlighet till att vara delaktiga i många av kommunens frågor. Därför har en 
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formulering lagts till om att Borås Stad ska göra sitt bästa för att möta sina 
målgrupper på de arenor där de befinner sig, såväl fysiska som digitala. 

Denna version av kommunikationspolicy trycker också mer på medarbetarens 
centrala roll i kommunikationen, eftersom medarbetarna möter målgrupperna 
personligen. Det är därför viktigt att medarbetarna är välinformerade och 
kunniga. 

Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt Borås Stad 
ska ha i kommunikationen med omvärlden och internt i organisationen. Den 
innehåller värdeord som anger Borås Stads attityd till kommunikation och ger 
på så vis stöd för att agera i olika situationer. 

Praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation, som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Den innehåller rubriker som 
krisinformation, kontakter med massmedia, marknadsföring, intern 
information, webb, sociala medier, grafisk profil etc.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss Kommunikationspolicy för Borås stads nämnder och bolag. 
                              

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp 2017-11-14. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se. 

 
 

 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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   13 oktober 2017 

   Till alla nämnder och bolag 

 

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.  

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på 
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas 
av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar 
för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande 
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som organisation önskar 
delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Våra 
målgrupper förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av 
kommunens frågor. Därför har vi bland annat lagt till en formulering om att vi ska 
göra vårt bästa för att möta våra målgrupper på de arenor där de själva befinner sig, 
fysiska såväl som digitala.  

Denna version av kommunikationspolicyn trycker också mer på medarbetarens 
centrala roll i kommunikationen. Medarbetarna är de som möter våra målgrupper 
personligen och att de är välinformerade och kunniga är mycket viktigt.  

Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår 
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de 
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och ger på så vis stöd för att 
agera i olika situationer. 

Allt vad praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Där finns rubriker som krisinformation, 
kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier, 
grafisk profil etc.  

Förslaget till kommunikationspolicy överlämnas med detta brev till alla nämnder och 
bolag för remissyttrande. Yttrande ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 8 
december 2017. 

 

Enligt uppdrag 

 

Marie Ingvarsson 



Kommunikationspolicy  
 
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.  
 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som 
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem 
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut 
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed 
en kärnfråga för demokratin. 
 
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och 
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.  
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de 
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.   
 
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare 
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för 
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga 
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads 
kommunikation. 

Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i 
kommunikationspolicyns anda.  

Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.  

I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva 
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs. 
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Arbetslivsförvaltningen 
Per-Olof Jinnegård, 033-35 38 85 

2017-11-14 Dnr 2017/ALN0042 
 

 Arbetslivsnämnden 

 

Budgetuppföljning efter oktober 2017 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

 
Förslag till beslut  
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-oktober 2017 med 
helårsprognos. 
 
ARBETSLIVSNÄMNDEN 
 
 
 
Lars-Åke Johansson 
Ordförande 
 
 
 

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

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

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

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

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
10 Budget2017 Budget 

2017-10 
Utfall 2017-

10 
Prognos 

2017 Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-8 582 -14 077 -11 721 -9 208 -14 077 0 

Politisk 
verksamh
et 

-1 054 -1 476 -1 229 -954 -1 476 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-49 233 -68 360 -57 136 -57 306 -66 360 2 000 

Försörjnin
gsstöd -55 035 -66 500 -55 417 -47 959 -57 500 9 000 

Integratio
n -1 705 -4 024 -3 366 -2 407 -4 024 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-52 189 -51 070 -48 788 -52 881 -56 334 -5 264 

Feriearbet
en -13 970 -15 000 -14 100 -14 445 -15 000 0 

Övrigt -2 724 -3 629 -3 022 -2 832 -3 629 0 

Buffert 0 -2 264 -1 887 0 0 2 264 

Summa -184 492 -226 400 -196 666 -187 992 -218 400 8 000 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 8 000 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 5 264 tkr arbetsmarknadsinsatser, + 2 000 tkr övrig IFO, + 9 000 tkr försörjningsstöd, samt 
buffert + 2 264 tkr. 

Central administration 

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

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 
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IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättsäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2017, 66 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. oktober 2017, 47 959 tkr. Budgeten för samma period är 55 417 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 7 458 tkr. Jämfört med 2016 är resultatet bättre med, 
7 076 tkr och jämfört med år 2015 är resultatet bättre med 12 521 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 57 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 9 000 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

      

2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 2015 Utfall tkr 

Januari 4 942 Januari 5 705 Januari 4 482 

Februari 4 583 Februari 4 998 Februari 6 237 

Mars 5 492 Mars 5 830 Mars 6 363 

April 4 980 April 6 607 April 6 449 

Maj 5 332 Maj 5 894 Maj 7 144 

Juni 6 208 Juni 7 587 Juni 7 304 

Juli 4 671 Juli 4 459 Juli 6 445 

Augusti 2 887 Augusti 4 525 Augusti 4 833 

September 4 447 September 4 898 September 6 920 

Oktober 4 417 Oktober 4 532 Oktober 4 303 

S.A Jan-Okt 47 959 S.A Jan-Okt 55 035 S.A Jan-Okt 60 480 

Prog.Bokslut 57 500 Bokslut 65 250 Bokslut 73 393 

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

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

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med oktober har personalkostnaden varit 18 256 213 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
11 557 016 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 6 699 197 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 5 968 687 tkr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 7 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i oktober har varit 87 personer.   

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2017-10-31, 764 hushåll jämfört med 2016-10-31, 896 hushåll 
och 2015-10-31, 1018 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2017-10-31, 475 
hushåll jämfört med 2016-10-31, 517 och 2015-10-31 576. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2017-10-31 97,89 %, 
jämfört med 2016-10-31, 97,46 %. 

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

Relationsvåldsenhet 

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

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

Integration 

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

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

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

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

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

Satsningar under integrationsområdet för år 2017 

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

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

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 3 440 625 kr, antal i oktober 113, antal i september 116, antal i augusti 112, 
antal 115 i juli, antal 111 i juni, antal 113 i maj, antal 111 i april,  antal 105 i mars, antal 105 i februari, 
antal 100 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 9 215 625 kr, antal i oktober 270, antal i september 285, antal i augusti 
286, antal 301 i juli, antal 295 i juni, antal 307 i maj, antal 296 i april, 296 antal i mars, antal 305 i 
februari, antal 308 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 2 559 375 kr, antal i oktober 78, antal i september 78, antal i augusti 77, 
antal i juli 81, antal i juni 83, antal 87 i maj, antal 84 i april, antal 85 i mars, antal 82 i februari, antal 84 i 
januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 23 437 818 kr, antal i oktober 871, antal i september 873, antal i augusti 
891, antal 904 i juli, antal 902 i juni, antal 924 i maj, antal 908 i april antal 918 i mars, antal i februari 
920, antal i januari 917, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-
Utbildning (Svenska för invandrare). 

• Antalet mottagna flyktingar var 2017-10-31, 644 st jämfört med 2016-10-31, 749 st. 
• Utav de 644 mottagna flyktingarna kommer 64 % från Syrien, 8 % från Somalia, 8 % från 

Afghanistan, 4 % från Irak, 4 % från Eritrea, 2 % från Iran, 1 % från Jemen, 1 % från Palestina, 
1 % Jordanien, 1 % från Libanon, 1 % från Nigeria, 1 % Etiopien samt 4 % statslösa. 

• Åldersmässigt är det 43 % i åldern 20-39 år, 18 % 7-15 år, 15 % 40-59 år, 9 % 16-19 år, 8 % 2-5 
år, 3 % 6 år, 2 % 0-1 år samt 2 % 60 -. 

• 55 % är män och 45 % är kvinnor.  
• Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 382 personer, utav de 382 personerna är det 

20 % som gått i skola över 12 år, 19 % som gått i skola 7-9 år, 18 % som gått i skola 10-12 år, 
10 % som gått i skola 4-6 år, 7 % som gått i skola 1-3 år, samt 26 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

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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Jobb Borås 

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

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under oktober 2017 har det varit 761 deltagare i verksamheten. 

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

Verksamheten består av: 

• Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2017-10-31, 520 personer jämfört med 2016-10-31, 454 
personer. 

• Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2017-10-31, 87 personer jämfört med 2016-10-31, 79 personer. 

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

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2016 finns en budget på 1 826 tkr, under oktober 
månad har det varit 22 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 2017, har det 

varit under oktober har det varit 4 ungdomar. 
• Lokalt kunskapslyft, där under oktober månad har varit 7 st anställningar. 
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Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna 
inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska 
leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid 
möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas. 

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

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

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

• 152 Trygghetsanställning 
• 104 Extratjänster 
• 91 OSA Anställningar 
• 64 Särskilt anställningsstöd  
• 57 Utvecklingsanställningar 
• 29 Nystartsjobb 
• 9 Lönebidrag 
• 8 Instegsjobb 
• 3 Trainee 
• 3 Ungdomsanställning 

Feriearbeten 

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

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

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

Alternativa arbetsmarknaden 

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

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

De olika verksamheter son 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 
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• Secondhand byggmaterial 
• Transporttjänst, interna och externa transporter 
• Snickeri 
• Restaurang 
• Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 
• Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 
• Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 
• Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
• Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

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

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

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

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

• VSB 

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

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

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

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Oktober 2017 11(11) 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Okt 2017 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  896 950 764 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Okt 2017 

Mottagna flyktingar  749 900 644 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Okt 2017 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 375 325 433 

Antal växla bidrag mot 
lön  79 75 87 
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Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2018 

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2018.  

Sammanfattning 
Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2018 förslås hållas följande dagar: 
30 januari, 19 februari, 27 mars, 24 april, 14 maj, 12 juni, 20 augusti, 25 
september, 23 oktober, 27 november och 11 december. Arbetslivsnämnden 
sammanträder klockan 17.00 på tisdagar förutom den 19 februari, 14 maj och 
20 augusti som infaller på måndagar.  

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2018 förslås hållas följande dagar: 
30 januari, 19 februari, 27 mars, 24 april, 14 maj, 12 juni, 20 augusti, 25 
september, 23 oktober, 27 november och 11 december. Arbetslivsnämnden 
sammanträder klockan 17.00 på tisdagar förutom den 19 februari, 14 maj och 
20 augusti som infaller på måndagar. 
 
Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före 
nämndsammanträdet. Annonsering om Arbetslivsnämndens 
sammanträdesdagar kommer att ske i Borås Tidning vid årets början och på 
boras.se/alfnamnd i samband med att kallelse och handlingar publiceras. 
 
För att ge allmänheten större möjlighet att följa och informera sig om 
nämndens arbete är sammanträdena öppna för allmänheten.Lars-Åke 
Johansson 
Ordförande   Dag Forsström 
   Förvaltningschef 
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Lennart Gustavsson 033-35 33 98 
2017-11-21 Dnr 2017- 00139 
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Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och 
donationsfonder hösten 2017 
Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för Arbetslivsnämnden i 
Borås att fördela hösten 2017; 
 
Fond Belopp  Utdelning  
Borås Stads sociala samfond 1 202 074 kr 201 925 kr 
 
 
Totalt föreslås att 205 personer får dela på 201 925 kronor. 
 
Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och sänder 
den till Ekonomistyrning. 
 
ARBETSLIVSNÄMNDEN 
 
 
 
Lars-Åke Johansson 
Ordförande 
 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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