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Intern kontrollplan 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2019.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 

inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. 

Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden Personal, 

Ekonomi och Egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en riskbedömning 

där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierade risker förs 

in i en intern kontrollplan.               

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både 

den politiska ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas 

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

• Säkerställa lagar, bestämmelser och att överenskommelser efterlevs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

Arbetslivsnämnden har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret att inom 

sitt verksamhetsområde tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

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

interna kontrollen utarbetas, vilket bland annat innebär att tillämpningsregler 

och riktlinjer utformas, att organisations- och rutinbeskrivningar utformas och 

dokumenteras, att attestuppdrag fördelas, att effektiva uppföljnings- och 

rapportsystem utformas samt att återkoppling görs. I samband med 

årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

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

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

 

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

4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2019 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 

 

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

4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner med mera som är antagna. 
Personalen använder ej rutiner och 
så vidare. 

 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

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

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

 

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

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

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

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

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

 

Representation-
utbildning 

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

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

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

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

4 Nej Kontrollera att det blir rätt fakturerat 
gällande arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt 
medborgare och övriga. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. 
Underkommunstyrelsen finns en 
upphandlingsenhet som bevakar 
upphandlingar. 

 

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

6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal.  

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

9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant 
hantering följs. Arbetslivsnämnden 
har en kontant kassahantering på 
Återbruk. 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

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

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

 

Verksamhetskontrolle
r 

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

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

 

LSS      

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanstä
llningar 

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

9 Ja Kontroll att rutinerna vid vid 
tillsättning av 
arbetsmarknadsanställningar följs. 

 

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

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

 

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

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

 

Bostäder för 
nyanlända 

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

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

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

 

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

 

5 4 

17 16 

13 12 10 

6 2 1 

14 

9 8 3 15 11 7 

9 8 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

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

Representation-
utbildning 

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

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontrollera att det blir rätt fakturerat 
gällande arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt 
medborgare och övriga. 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. 
Underkommunstyrelsen finns en 
upphandlingsenhet som bevakar 
upphandlingar. 

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

 6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal. 

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant 
hantering följs. Arbetslivsnämnden 
har en kontant kassahantering på 
Återbruk. 

Personal- och 
lönekontroller 

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

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

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

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

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

 4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2019 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 

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

Verksamhetskontr
oller 

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

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

LSS         

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsa
nställningar 

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

Försörjningsenhet
en 

13 Rutin vid hot och våld vid 
försörjningsenheten 

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

Försörjningsenhet
en 

14 Risk att kvalitetsledningssystemet inte 
följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner med mera som är antagna. 
Personalen använder ej rutiner och 
så vidare. 

Bemanning 15 Risk för att socionomer inte kan 
rekryteras och behållas 

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

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Externa Utförare 16 Risk att externa utförare inte fullgör 
politiska beslut 

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

Bostäder för 
nyanlända 

17 Risk att det inte finns bostäder för 
nyanlända 

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

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

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

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

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

Varje år 

2 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Representation
-utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

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

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

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

Varje år 

Kontanthanteri
ng 

Risk för felaktig 
hantering av 
kontanta medel 

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

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

Stickprov Varje år 
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3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Försörjningsstö
d 

Risk för felaktiga 
utbetalningar. 

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

Kontroll att all hantering inom försörjningsstöd 
blir rätt 

 Varje år 

Jobb Borås 
Arbetsmarknad
sanställningar 

Att rutiner vid 
anställning inte 
följs 

Säkra kvalitén vid anställningar av 
Arbetsmarknadsanställningar 

Arbetsmarknadsanställningar Stickprov Varje år 

Försörjningsen
heten 

Rutin vid hot och 
våld vid 
försörjnings-
enheten 

Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld 
vi försörjningsenheten 

Hot och våld Stickprov Varje år 

Externa 
Utförare 

Risk att externa 
utförare inte fullgör 
politiska beslut 

Kontrollera externa utförare som utför arbeten 
åt nämnden 

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

Varje år 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte 
finns bostäder för 
nyanlända 

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

Bostäder för nyanlända Kontrollera att alla 
nyanlända får en bostad 

Varje år 
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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. 

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

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 2017-

07 
Budget2018 

Budget 
2018-07 

Utfall 2018-
07 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-6 076 -14 221 -8 270 -5 459 -13 221 1 000 

Politisk 
verksamh
et 

-696 -1 489 -867 -723 -1 489 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-41 392 -77 878 -45 404 -42 944 -75 878 2 000 

Försörjnin
gsstöd 

-36 208 -56 500 -32 958 -35 073 -57 500 -1 000 

Integratio
n 

-2 353 -4 486 -2 629 -3 999 -4 486 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-42 737 -55 258 -43 008 -50 372 -56 258 -1 000 

Feriearbet
en 

-4 380 -15 300 -4 590 -4 595 -14 300 1 000 

Övrigt -1 331 -4 400 -2 556 -1 499 -4 400 0 

Buffert 0 -2 318 -1 352 0 0 2 318 

Summa -135 173 -231 850 -141 634 -144 664 -227 532 4 318 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 1 000 tk Arbetsmarknadsinsatser, - 1 000 tkr försörjningsstöd, + 2 000 tkr Övrig IFO, 
+ 1 000 tkr Central administration, + 1 000 tkr feriearbeten samt buffert + 2 318 tkr. 

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 1 000 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

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 rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2018, 56 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. juli 2018, 35 073 tkr. Budgeten för samma period är 32 958 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 2 115 tkr. Jämfört med 2017 är resultatet bättre med, 
1 135 tkr och jämfört med år 2016 är resultatet bättre med 6 007 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 57 500 tkr, verksamheten beräknas minus med 1 000 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 

Januari 5 157 Januari 4 942 Januari 5 705 

Februari 4 237 Februari 4 583 Februari 4 998 

Mars 5 469 Mars 5 492 Mars 5 830 

April 4 982 April 4 980 April 6 607 

Maj 5 717 Maj 5 332 Maj 5 894 

Juni 4 799 Juni 6 208 Juni 7 587 

Juli 4 712 Juli 4 671 Juli 4 459 

S.A Jan-Juli 35 073 S.A Jan-Juli 36 208 S.A Jan-Juli 41 080 

Prog.Bokslut 57 500 Bokslut 58 273 Bokslut 62 250 

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 juli har personalkostnaden varit 9 436 553 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 5 903 118 kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 3 533 435 kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 3 006 265 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas 
med 5 500 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i juli varit 64 personer.   

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-07-31, 747 hushåll jämfört med 2017-07-31, 830 hushåll 
och 2016-07-31, 1015 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-07-31, 440 
hushåll jämfört med 2017-07-31, 504 och 2016-07-31, 558. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2018-07-31, 98 %, jämfört 
med 2017-07-31, 98 % samt 2017-05-31, 97 %.    
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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 

Nya uppdrag 2018: 

Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av CKS. 

Borås Stad skall under år 2018 arbeta för att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck 
samt på börja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin. 

En tvärprofessionell samverkansgrupp som ska arbeta med hedersrelaterade problem och våld kommer 
att skapas under året. 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. Uppstart på detta arbete kommer vara en 
halvdagarskonferens den 12:e juni där det bjuds in representanter från berörda förvaltningar och 
myndigheter för att diskutera hur Borås Stad skall arbeta vidare med en framgångsrik samverkan kring 
heder i syfte att ta fram en samverkansplan. Målsättningen är att i juni presentera en samverkansplan. 

Arbetet med att ta fram ett dokument som underlag för en handlingsplan avseende 
hedersproblematiken har tagits fram samt förslag till en nätverksgrupp med företrädare för berörda 
förvaltningar och myndigheter. Rekrytering av Kvalitetskoordinator inom hedersproblematiken pågår. 

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. 

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. 
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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 2018 

 Romsk inkludering. 

 Samråd Nationella minoriteter. 

 Integrationsråd. 

 Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. 

 Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet. 

 Integrationsdag. 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer.  

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 2 183 560 kr, 
antal 103 i juli, antal 98 i juni, antal 97 i maj, antal 102 i april, antal 101 i mars, antal i 96 i februari, antal 
94 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 6 162 000 kr, 
antal 282 i juli, antal 281 i juni, antal 289 i maj, antal 282 i april, antal 268 i mars, antal 276 i februari, 
antal 272 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 1 937 080 kr, 
antal 86 i juli, antal 88 i juni, antal 87 i maj, antal 84 i april, antal 87 i mars, antal 90 i februari, antal 91 i 
januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli har Arbetslivsnämnden överfört 15 742 420 kr, 
antal 828 i juli, antal 842 i juni, antal 873 i maj, antal 889 i april, antal 896 i mars, antal i februari 918, 
antal i januari 929, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning 
(Svenska för invandrare). 

 Antalet mottagna flyktingar var 2018-07-31, 388 st, jämfört med 2017-07-31, 471 st. 

 Utav de 380 mottagna flyktingarna kommer 41 % från Syrien, 16 % Afghanistan, 10 % från 
Somalia, 6 % från Irak, 4 % från Palestina, 4 % från Iran, 3 % från Eritrea, 1 % från Turkiet, 
1 % Jemen, 1 % från Kongo, 1 % från Jordanien, 1 % från Marocko, 1 % från Albanien, 1 % 
från Sudan, 1 % från Kenya samt 8 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 35 % i åldern 20-39 år, 23 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 12 % 16-19 år, 0-5 år, 
9 %, 6 år 3 %, samt 4 % 60 -. 

 51 % är män och 49 % är kvinnor.  

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 207 personer, utav de 207 personerna är det 
21 % som gått i skola 10-12 år, 18 % som gått i skola över 12 år, 15 % som gått i skola 7-9 år, 
9 % som gått i skola 4-6 år, 2 % som gått i skola 1-3 år, samt 35 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

Verksamheten Integration beräknas klara sin budget. 

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. 
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Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett ordnar boende. 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under juli 2018 har det varit 594 deltagare i verksamheten. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är: 

 funktionsnedsatta 

 långtidsarbetslösa 

 nyanlända 

 ungdomar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2018-07-31, 650 personer jämfört med 2017-07-31, 515 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2018-07-31, 64 personer jämfört med 2017-07-31, 86 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. 92 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under juli månad. 
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 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 2018 finns en budget på 1 826 tkr, under juli 
månad har det varit 16 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 2018, har det 
varit under juli har det varit 14 ungdomar. 

 Lokalt kunskapslyft, där under juli månad har varit 3 st anställningar. 

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

Under juli 2018 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 247 Extratjänster 

 155 Trygghetsanställningar 

 84 OSA Anställningar 

 49 Utvecklingsanställningar 

 46 Särskilt anställningsstöd  

 37 Nystartsjobb 

 13 Introduktionsjobb 

 11 Ungdomsanställningar 

 8 Lönebidrag 

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. 

Nya uppdrag 2018: 

 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". Första gruppen igång enligt plan. 

 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. 

 Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, 13 stadsdelsvärdar är anställda och är klara med 
utbildning på Borås Folkhögskola, de har börjat sitt arbete tvåskift på Hässleholmen/Hulta som 
är det första området. 2 lokala samordnare är anställda.  Planerad start på Norrby före 
sommaren, planerad start på Sjöbo september. 

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering pågår och förlag finns att 
stadsdelsvärdarna på mötesplatserna kommer att ansvara för verksamheten i samarbete med 
Återbruk. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 1 000 tkr. 
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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 plusresultat med 1 000 tkr beroden på ett stadsbidrag 
för verksamheten. 

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

Alternativa arbetsmarknaden 

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

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

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 
fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten 

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter 

 Snickeri 

 Restaurang 

 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 

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

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

 Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid 
återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora 
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. 

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

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

 VSB 

Nytt uppdrag 2018: 

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering, stadsdelsvärdarna på 
mötesplatserna ansvarar för verksamheten i samarbete med Återbruk. 
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Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2018. 
Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland, Guldkanten samt IF Elfsborg. 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, där staten finansiera 70 % av lönerna. I övrigt ingår också 
bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2017 Budget 2018 Utfall Jul 2018 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  830 800 747 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2017 Budget 2018 Utfall Jul 2018 

Mottagna flyktingar  471 600 388 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2017 Budget 2018 Utfall Jul 2018 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 429 500 586 

Antal växla bidrag mot 
lön  86 75 64 
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1  Inledning 

Arbetslivsnämndens huvuduppgifter 

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

Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter 

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

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

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

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

 Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor. 

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

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

 Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 Arbetslivsnämnden ansvar för Borås Stads relationsvåldsenhet och hedersvåldsenhet. 

 Personligt ombud. 

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

Nämnden samverkar med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden när det 
gäller "Mammor i arbete" som riktar sig till utrikesfödda med lite eller ingen arbetslivserfarenhet. 

Arbetslivsnämnden arbetar riktat med att minska arbetslösheten för ungdomar i form av uppsökande 
verksamhet riktat mot 20-29 åringar. Fokus är på de områden där ungdomsarbetslösheten är stor. 

Nämnden arbetar med att personer under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara 
kvar i de arbeten de har nu. 

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

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

Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. 

I linje med Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning på de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så tas satsningen 
inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka samarbetet 
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med övriga förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Satsningen sker med ca 30 extratjänster som arbetar som stadsdelsvärdar. 

Stadsdelvärdarna tillsammans med Återbruk ansvarar för Tjafsprojektet, cykla till 
återvinningscentralerna. 

Under 2019 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

 IF Elfsborg 

 Guldkanten 

 Sports for you 

 ABF 

 Studieförbundet Vuxenskolan 

 Borås Folkhögskola 
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2  Omvärldsanalys 

Arbetslösheten sjunker i Borås Stad. 

Det är en stark konjunktur på arbetsmarknaden, arbetslösheten i Borås Stad minskar. Just nu finns 
heller inga tecken på avmattning i konjunkturen. 

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

Arbetslöshet totalt Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2018 maj 3 843 personer, År 2017 maj, 3 894 personer, en minskning med 30 personer 2018 jämfört 
med 2017. 

Ungdomsarbetslöshet, upp till 25 år, Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2018 maj 422 personer, År 2017 maj, 545 personer, en minskning med 123 personer 2018 jämfört 
med 2017. 

Arbetslöshet utrikes födda totalt, Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2018 maj, 2 463 personer, År 2017 maj, 1 951 personer, en ökning med 512 personer. 

Arbetslöshet personer med funktionsnedsättning samt personer med kodad 
funktionsnedsättning. 

Öppet sökanden och sökande i program. 

År 2018 maj, 827 personer, År 2017, 916 personer en minskning med 89 personer. 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Försörjningsstöd. 

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

 Nettoutbetalningar för år 2011, 101 445 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2012, 96 684 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2013, 92 354 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2014 82 240 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2015, 73 393 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2016, 65 250 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2017, 58 273 tkr 

 Prognos 2018, 57 500 tkr 

 Budget 2019, 57 500 tkr  
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Arbetslivsnämnden arbetar med att Borås Stads försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt. Nedan 
jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut 2017 bruttokostnader 
försörjningsstöd. 

 Bollebygd 5 177 tkr, 559/invånare 

 Borås 65 020 tkr, 584 kr/invånare 

 Helsingborg 204 065 tkr, 1 424 kr/invånare 

 Herrljunga 6 886 tkr, 726 kr/invånare 

 Jönköping 109 847 tkr, 799 kr/invånare 

 Linköping 220 026 tkr, 1 388 kr/invånare 

 Mark 24 518 tkr, 711 kr/invånare 

 Norrköping 270 580 tkr, 1 920 kr/invånare 

 Svenljunga 7 568 tkr, 710 kr/invånare 

 Tranemo 8 241 tkr, 696 kr/invånare 

 Trelleborg 34 829 tkr, 781 kr/invånare 

 Ulricehamn 12 707 tkr, 523 kr/invånare 

 Uppsala 265 216 tkr, 1 206 kr/invånare 

 Vårgårda 5 883 tkr, 512 kr/invånare 

 Västerås 205 383 tkr, 1 368 kr/invånare 

 Örebro 176 892 tkr, 1 177 kr/invånare 

Källa: SCBs räkenskapssammandrag 2017. 

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

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

För år 2013 var snittet för antal hushåll med försörjningsstöd 1 234 hushåll, som mest 1 284 hushåll 
och som lägst 1 160 hushåll. För år 2014 var snittet 1 158 hushåll, som mest 1 231 hushåll och som 
lägst 1 056 hushåll. För år 2015 var snittet 1 081 hushåll, som mest 1 144 hushåll och som lägst 1 017 
hushåll. För år 2016 har snittet 1 003 hushåll, 1 056 som mest 1 077 hushåll och som lägst 896 hushåll. 
För år 2017 snittet varit 839 hushåll, som mest 911 hushåll och som lägst 764 hushåll.  För år 2018 är 
snittet januari-maj 800 som mest 819 och som lägst 787. Arbetslivsnämnden arbetar med att få ner 
antalet hushåll till 775 för år 2019. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, % är nämndens mål för år 
2018, 98 %. Under perioden januari-juli 2017 har snittet varit 97,62 %. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader underkalenderåret. Snittet under år 2015 
har varit 608 hushåll som mest 637 hushåll och som lägst 576 hushåll. Snittet för år 2016 har varit 560 
hushåll som mest 591 hushåll och som lägst 517 hushåll. Snittet för januari-juli 2017 har varit 537 
hushåll som högst 556 hushåll och som lägst 504 hushåll. Nämndens mål för 2018 är 490 hushåll. 
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Nyanlända flyktingar. 

Arbetslivsnämnden har prognos på att det kommer ca 500 nyanlända flyktingar för år 2019. Prognosen 
för år 2018 är 600. Hur många nyanlända som kommit till Borås Stad de senaste åren statistik enligt 
nedan. 

 År 2014, 523 nyanlända flyktingar 

 År 2015, 791 nyanlända flyktingar 

 År 2016, 909 nyanlända flyktingar 

 År 2017, 795 nyanlända flyktingar 

 År 2018, prognos 600 nyanlända flyktingar 

 År 2019, prognos 500 nyanlända flyktingar 

De sju länder som det kommer flest nyanlända ifrån är (statistik juli 2018), 

 Syrien, 41 %. 

 Afghanistan 16 %. 

 Somalia, 10 %. 

 Irak 6 % 

 Palestina, 4 %. 

 Iran, 4 %. 

 Eritrea 3 % 

Feriearbeten. 

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

 År 2014, 1 445 feriearbeten, (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete) 

 År 2015, 1 456 feriearbeten, (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete)  

 År 2016, 1 367 feriearbeten, (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete)  

 År 2017, 1403 feriearbeten, (3 640 ungdomar som kunde söka feriearbete)   

 År 2018, Budget 1400 feriearbeten, prognos 3 798 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare. 

 År 2019, Budget 1400 feriearbeten, prognos 3906 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare.   
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

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

98 98 98 98 99 

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

Så nås målet för indikatorn 

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

3.2 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

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

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Växla bidrag mot lön 87 minst 75 58 minst 75 minst 75 

Växla bidrag mot lön 

Så nås målet för indikatorn 

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

Hur når vi målet: Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av egen försörjning. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

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

492 490 469 465 460 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

4 4,5 3,8 3,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3 4 3 2 

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

39,3 34 36,3 35 35 

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

Så nås målet för indikatorn 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden arbetar strukturerat med handlingsplaner som följer Borås Stads övergripande rutiner för 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger en kvalitetssäkrad metod för att 
öka frisknärvaron, utveckla arbetsmiljön och ha en så låg andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid som 
möjligt. En fortsatt utveckling av arbetet sker löpande. Under 2019 fortsätter ett 
förvaltningsövergripande arbete kring friskfaktorer och hälsa på arbetsplatsen.  
 
En utvärdering ska göras av plan för lika rättigheter och möjligheter under våren 2017 som ligger till 
grund för att upprätta en ny plan i syfte att skapa förutsättningar för ett aktivt mångfalds-, 
jämställdhets- och hälsoarbete. Under 2019 ska enhetscheferna fortsätta ha månadsuppföljningar där de 
träffar representanter för HR-funktionen för att bedöma och följa upp åtgärder för hälsofrämjande 
aktiviteter och resultat. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Arbetad tid för timavlönade kommer under 2019 beräknas till 3 personer under året. Verksamheternas 
rekryteringsbehov tillgodoses i huvudsak genom månadsavlönade. Den verksamhet som i huvudsak 
kommer ha timavlönande är under Boråsregionens etableringscenter, samhällsinformation. 
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 

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

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Intäkter 166 232 152 656 156 180 192 339 

Kostnader -382 472 -382 188 -383 712 -427 068 

Buffert 0 -2 318 0 -2 371 

Nettokostnader -216 240 -231 850 -227 532 -237 100 

Kommunbidrag 226 400 231 850 231 850 237 100 

Resultat 10 160 0 4 318 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 

     

Nettoinvesteringar     

4.2 Nämndens uppgift 

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

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Nämnden ansvar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, nämnden 
arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder när det gäller försörjningsstödet. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet hos 
nämnden ligger och invandrarservice, insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finskt 
förvaltningsområde. 

Nämnden samverkar med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden när det 
gäller "Mammor i arbete" verksamheten riktar sig till till utrikesfödda med lite eller ingen 
arbetslivserfarenhet. 

Arbetslivsnämnden arbetar med att minska arbetslösheten för ungdomar i form av uppsökande 
verksamhet riktat mot 20-29 åringar. Fokus på de områden där ungdomsarbetslösheten är stor. 

Nämnden arbetar med att personer under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara 
kvar i de arbeten de har nu. 

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

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud, samt representera Borås Stad när det 
gäller tolkförmedling Väst. 
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I linje med Arbetslivsnämnden integration och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden till en tryggare 
och säkrare stad, med en särskild satsning på de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. Då 
nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnaderna för försörjningsstöd så tas satsningen 
inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka samarbetet 
med övriga förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. Satsningen sker 
med 30 extratjänster som arbetar som stadsdelsvärdar. 

Stadsdelsvärdarna tillsammans med Återbruk ansvarar för Tjafs-projektet, cykla till 
återvinningscentralerna. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2019 är 237 100 tkr. 

Jämfört med år 2018 då det var 231 850 tkr, en ökning med 5 250 tkr. Utav av uppräkningen på 
5 250 tkr är lönerna uppräknade med 2,6 % och övrigt med 1,6 %. 

Kommunbidraget på 237 100 tkr beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden ansvar 
för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra 
prognoser på. 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättnings 
politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom 
att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser som leder till att 
individen kan försörja sig själva skall prioriteras. Arbetslivsnämnden beräknar att budgeten 2019 för 
försörjningsstöd kommer gå plus minus noll, nettoutbetalningarna kostar då 57 500 tkr. 

En ny grupp som får försörjningsstöd som blivit större under 2018 och fortsätter under år 2019 är före 
detta ensamkommande som har gått igenom etableringen och som nu går i gymnasiet. Historik över 
nettoutbetalningarna av försörjningsstöd ser ut enligt nedan. 

 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

 Bokslut 2012, 96 684 tkr 

 Bokslut 2013, 92 354 tkr. 

 Bokslut 2014, 82 240 tkr. 

 Bokslut 2015, 73 393 tkr. 

 Bokslut 2016, 65 250 tkr 

 Bokslut 2017, 58 273 tkr. 

 Prognos 2018, 57 500 tkr. 

 Budget 2019, 57 500 tkr 

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

 År 2014, 1 445 feriearbeten (3 594 ungdomar som kunde söka feriearbete). 

 År 2015, 1 456 feriearbeten (3 380 ungdomar som kunde söka feriearbete). 

 År 2016, 1 367 feriearbeten (3 467 ungdomar som kunde söka feriearbete). 

 År 2017, 1 403 feriearbeten (3 640 ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare). 

 År 2018, Budget 1 400 feriearbeten prognos 3798 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare. 

 År 2019, Budget 1 400 feriearbeten, prognos 3 906 ungdomar som kan söka arbete som 
feriearbetare. 

För år 2019 finns det ingen extern finansiering av trygghetsinsatserna. 1 enhetschef samt 4 samordnare 
är i dag anställda i verksamheten. Verksamheten har också ca 40 stadsdelsvärdar som skapar trygghet 
genom vuxennärvaro och kommunikation med boende på Hulta/Hässleholmen, Norrby samt Sjöbo. 
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Nya verksamheter 2019. 

Antal platser på Återbruk behöver utökas under 2019. Det finns en planering för att öppna för 30 nya 
deltagare samt en företagsgrupp på Sobacken med 10 deltagare. För att utökningen ska kunna ske 
behövs det anställas 3 handledartjänster. 

En utredning pågår att starta en bostadsanskaffningsenhet med syfte att förmedla bostäder till anvisade 
flyktingar, skyddat boende samt sociala boende. Idag finansieras en tjänst för anskaffandet av bostäder 
av Länsstyrelsen, finansieringen från Länsstyrelsen upphör vi årsskiftet. För att 
bostadsanskaffningenheten ska fungera på ett bra sätt behövs det anställas 2 personer.  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

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

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Central administration     

Intäkt 1 133 1 035 1 035 405 

Kostnad -13 180 -15 256 -14 256 -15 090 

Nettokostnad -12 047 -14 221 -13 221 -14 685 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 206 -1 489 -1 489 -1 505 

Nettokostnad -1 206 -1 489 -1 489 -1 505 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

    

Intäkt 19 972 20 245 20 245 16 272 

Kostnad -86 210 -98 123 -96 123 -97 889 

Nettokostnad -66 238 -77 878 -75 878 -81 617 

Försörjningsstöd     

Intäkt 6 747 6 050 6 050 6 500 

Kostnad -65 020 -62 550 -63 550 -64 000 

Nettokostnad -58 273 -56 500 -57 500 -57 500 

Integration     

Intäkt 26 668 25 594 25 594 26 475 

Kostnad -29 342 -30 080 -30 080 -30 813 

Nettokostnad -2 674 -4 486 -4 486 -4 338 

Arbetsmarknadsinsatser     

Intäkt 109 339 97 476 100 000 140 516 

Kostnad -166 414 -152 734 -156 258 -195 430 

Nettokostnad -57 075 -55 258 -56 258 -54 914 



Arbetslivsnämnden, Budget 2019 14(19) 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Feriearbeten     

Intäkt 256 140 1 140 55 

Kostnad -14 689 -15 440 -15 440 -15 455 

Nettokostnad -14 433 -15 300 -14 300 -15 400 

Övrigt     

Intäkt 2 117 2 116 2 116 2 116 

Kostnad -6 411 -6 516 -6 516 -6 886 

Nettokostnad -4 294 -4 400 -4 400 -4 770 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -2 318 0 -2 371 

Nettokostnad 0 -2 318 0 -2 371 

Totalt     

Intäkt 166 232 152 656 156 180 192 339 

Kostnad -382 472 -384 506 -383 712 -429 439 

Nettokostnad -216 240 -231 850 -227 532 -237 100 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Nämndens förbättrings- och förändringsområden 

Relationsvåldsenheten/Hedersrelaterad problematik. 

Då insatserna har kraftigt ökat sedan relationsvåldsenheten startade 2016-01-01. Nämnden fick 900 tkr 
för insatser för år 2016. Nedanstående tabell visar bokslut för insatserna. 

 2016, 2 714 tkr 

 2017, 4 700 tkr 

 2018, prognos 6 000 tkr 

 2019 prognos 7 000 tkr 

Arbetslivsnämnden äskar medel för insatser inom Relationsvåldsenheten/Hedersvåldsenheten med 
2 000 tkr, Arbetslivsnämnden har under perioden 2017 och 2018 självt gått in med 3 100 tkr för 
insatserna. 

Då Arbetslivsnämnden har övertagit samverkan för hedersproblematik från CKS under år 2018 äskar 
nämnden för en tjänst på 700 tkr som tillsammans med relationsvåldsenheten kan samordna och 
utveckla verksamheten relationsvåld/hedersrelaterad problematik. 

Arbetslivsnämnden äskar medel med 2 700 tkr. 

Klimatkompensation 

Under 2019 har Arbetslivsnämnden fått klimatkompensation med 65 315 kr 

Åtgärderna som nämnden ska göra ska bidra till minskade koldioxidutsläpp eller till att miljömålen nås. 
Den beräknade klimatavgiften för 2019 baseras på 2017 års resor. Återbruk kommer ansvara för 
nämndens inköp för klimatkompensationen. 
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Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga 
förbättringar. 

Politisk verksamhet  

Verksamheten består av nämnden kostnader samt 50 % nämndsekreterare. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

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

Försörjningsenheten metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld 

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
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skriftligt, och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och 
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig 
dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. 
Tydlig dokumentation underlättar alltid vid handläggarbyten. 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till 
lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. 

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

Borås regionens etableringscenter 

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

Integration 

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

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

Satsningar under integrationsområdet under 2019. 

 Romsk inkludering

 Samråd nationella minoriteter

 Integrationsråd

 Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer)

 Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet

 Integrationsdag

 Flyktingguider/Fadderfamiljer
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Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Har ett ordnat boende 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar 

 Är drogfria  

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 700 deltagare finns inom Jobb Borås. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

 Administrera och handlägga Växla bidrag mot lön. 

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

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning. 

 Ansvara för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås. 

 Administrera och handlägga ungdomslöner. 

 Administrera och handlägga Lokalt Kunskapslyft. 

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

Feriearbeten 

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

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

Alternativa arbetsmarknaden 

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

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp 
arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 90 personer har 
olika former av arbetsmarknadsställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst

 Fastighetsservice

 Åter i bruk secondhandbutik

 Secondhand byggmaterial

 Transporttjänst

 Snickeri

 Restaurang

 Biltvätt

 Cykelverkstad

 Däckverkstad

 Data och elektronikgrupp

 Återvinning Returen.

 Mobile Info Center.

 Städorganisation

 Zäntrumprojektet

 VSB

Övrigt 

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

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

798 800 775 

5.1.2 Flyktingmottagning 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Mottagna flyktingar 795 600 500 
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00076 1.2.3.25 

Anmälningsärende augusti 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 112

Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 117

Delårsrapport januari – april 2018 för nämnderna och de kommunala

bolagen

Dnr 2018 – 00051

3. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-20, § 121

Förslag till utökat reglemente för Arbetslivsnämnden

Dnr 2018 – 00026

4. Protokoll Romska rådet 2018-05-29

5. Protokoll Romska rådet 2018-06-20

6. Arbetslivsförvaltningens Protokoll FSG 2018-05-29

7. Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2018-08-20

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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2. Utredning Lex Sarah SoL

Dnr 2018-00039

3. Utredning Lex Sarah SoL
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4. Utredning Lex Sarah SoL

Dnr 2018-00072

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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