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1 Inledning 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. 

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

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

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

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

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

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2018-
05 Budget2019 Budget 

2019-05 
Utfall 2019-

05 
Prognos 

2019 Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-3 683 -14 196 -5 886 -4 310 -13 396 800 

Politisk 
verksamh
et 

-543 -1 505 -626 -768 -1 505 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-29 798 -84 521 -34 983 -28 937 -81 921 2 600 

Försörjnin
gsstöd -25 562 -54 000 -22 500 -22 271 -54 000 0 

Integratio
n -2 502 -4 480 -1 848 -2 770 -4 480 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-26 012 -53 496 -28 705 -35 527 -55 699 -2 203 

Feriearbet
en 0 -13 800 0 -23 -13 800 0 

Övrigt -2 332 -4 870 -2 015 -261 -4 870 0 

Buffert 0 -2 332 -972 0 0 2 332 

Summa -90 432 -233 200 -97 535 -94 867 -229 671 3 529 

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

• Central administration överskott 800 tkr 
• Politisk verksamhet plus minus noll 
• Övrig IFO överskott 2 600 tkr 
• Försörjningsstöd plus minus noll 
• Integration plus minus noll 
• Arbetsmarknadsinsatser underskott med 2 203 tkr 
• Feriearbeten plus minus noll 
• Övrigt plus minus noll 
• Buffert 2 332 tkr. 
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Central administration 

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

Politisk verksamhet 

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

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2019, 54 000 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med maj, 22 271 tkr. Budgeten för samma period är 22 500 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 229 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 
2 791 tkr och jämfört med år 2017 är resultatet bättre med 2 558 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 54 000 tkr, verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2019 Utfall tkr 2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 

Januari 4 219 Januari 5 157 Januari 4 942 

Februari 3 911 Februari 4 237 Februari 4 583 

Mars 5 006 Mars 5 469 Mars 5 492 

April 4 353 April 4 982 April 4 980 

Maj 4 782 Maj 5 717 Maj 5 332 

S.A Jan-Maj 22 271 S.A Jan-Maj 25 562 S.A Jan-Maj 25 329 

Prognos 
Bokslut 54 000 Bokslut 55 805 Bokslut 58 273 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

• Tydligt uppdrag och syfte 
• Skriftliga rutiner och processer 
• Mycket arbetsledning 
• Omfattande introduktion 
• Stödfunktioner 
• Ansvar 
• Tydlighet 
• Ordning och reda 
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Metoden bygger vi vidare på: 

• Mötet är viktigt 
• Modern traditionell handläggning 
• Noggranna utredningar 
• Omfattande kontroller 

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

• Planera hur klienten når egen försörjning 
• Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 
• Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 
• Bevaka barnrätten 
• Tidig upptäckt av våld  

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för klienten att förstå sin egen ekonomi och 
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 
 

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

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

• Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd 
• Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 
• Förebygga kriminalitet 
• Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med maj har personalkostnaden varit 7 433 694 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 4 688 585 kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 2 745 109 kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 2 425 779 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas 
med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i maj har varit 70 personer. 
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Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-05-31, 714 hushåll jämfört med 2018-05-31, 796 hushåll 
och 2017-05-31, 903 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-05-31, 419 
hushåll jämfört med 2018-05-31, 463 och 2017-05-31, 534. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2019-05-31, 99 %, jämfört 
med 2018-05-31, 98 % samt 2017-05-31, 98 %.    

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

På gång inom försörjningsstödet: 

• Digitaliserade ansökningar 
• SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 
• Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Relationsvåldsenhet 

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

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

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

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

Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

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

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

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

• Fixartjänst 
• Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 

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

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

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

• VSB 

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

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

• Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden bedriver ihop med Marks kommun. 
• Integrationsarbete. 
• Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår. 

Flyktingmottagning 

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

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

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

Integration 

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

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

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

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

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

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

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

• Integrationsråd 
• Integrationsnätverk 
• Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer) 
• Integrationsdag 
• Flyktingguider/Fadderfamiljer 
• Samhällsvägledning. 

Nationella minoriteter 

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

Verksamheter under nationella minoriteter under 2019. 

• Framtagande av förslag till program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp 
• Informationsspridning om minoritetslagstiftning. Sammankallade till centralt samråd med 

nationella minoriteter. 
• Minoritetsdag 
• Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 
• Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.  

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 012 320 kr, antal i 52 
i maj, antal 59 i april, antal i 59 i mars, antal i 66 i februari, antal 68 i januari, till Förskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 4 145 850 kr, antal 238 
i maj, antal 241 i april, antal 248 i mars, antal 252 i februari, antal 266 i januari, till Grundskolenämnden 
för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 185 480 kr, antal 69 i 
maj, antal 66 i april, antal 73 i mars, antal 75 i februari, antal 73 i januari, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 9 602 662 kr, antal 531 
i maj, antal 552 i april, antal 584 i mars, antal i februari 613, antal i januari 641, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

• Antalet mottagna flyktingar var 2019-05-31, 148 st, jämfört med 2018-05-31, 302 st. 
• Utav de 148 mottagna flyktingarna kommer 31 % från Afghanistan, 18 % Syrien, 11 % från 

Turkiet, 9 % från Etiopien , 7 % från Eritrea, 7 % från Somalia, 4 % från Iran, 3 % från 
Egypten, 2 % från Irak, 1 % från Palestina, 1 % från Marocko, 1 % Jemen, 1 % Sudan, 1 % 
Kazakstan samt 3 % statslösa. 

• Åldersmässigt är det 47 % i åldern 20-39 år, 17 % 7-15 år, 12 %, 16-19 år, 9 % 40-59 år, 5 % 6 
år, 5 % 0-5 år, samt 5 % 60 -. 

• 51 % män och 49 % är kvinnor.  
• Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 90 personer, utav de 90 personerna är det 

26 %, som gått i skola över 12 år, 18 %, som gått i skola 10-12 år, 13 %, 7-9 år, 11 % som gått i 
skola 4-6 år, 4 % som gått i skola 1-3 år, samt 28 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 
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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. Samverkan sker internt inom förvaltningen men även med 
Borås Stads övriga förvaltningar samt fackliga parter. Externt samarbete sker framförallt med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

• Arbetslösa personer som har behov av extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier. 
• Är i åldern 16-64 år. 
• Har ett ordnar boende. 
• Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 
• Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under mars 2019 har det varit 515 deltagare i verksamheten. 

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

• Aktiv hälsa 
• Coachande samtal 
• Datautbildning 
• Framsteget 
• Målskapande steget 
• Praktik 
• Studiesteget 
• Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

• Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är: 

• funktionsnedsatta 
• långtidsarbetslösa 
• nyanlända 
• ungdomar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2019-05-31, 589 personer jämfört med 2019-05-31, 641 
personer. 

• Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2019-05-31, 70 personer jämfört med 2018-05-31, 59 personer. 
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• 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. 70 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under maj månad 

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2019 finns en budget på 2 000 tkr, under maj 
månad har det varit 14 personer från denna grupp som har haft en anställning 

• Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga 
• Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2019, har det 

varit under maj har det varit 8 ungdomar 
• Lokalt kunskapslyft, där under maj månad har varit 2 st anställningar. 

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

Under Maj 2019 har de antalet (589) på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

• 169 Extratjänster 
• 158 Trygghetsanställningar 
• 73 Nystartsjobb 
• 70 OSA Anställningar 
• 53 Utvecklingsanställningar 
• 35 Introduktionsjobb 
• 13 Ungdomsanställningar 
• 12 Lönebidrag 
• 4 Särskilt anställningsstöd 
• 2 Förstärkt anställningsstöd 

Jobb Borås övriga uppdrag: 

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

• "Mammor i arbete" 
• Uppsökande verksamhet, Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat 

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

• Tillsammans med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst 
kan användas för att stötta föreningslivet.  
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Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i Borås Stad är nystartad och erbjuder stöd för personer som på grund av sin 
kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett 
vägledningsprogram som hjälper till att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Trygghetsinsatser 

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

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

Feriearbeten 

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

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

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

Övrigt 

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

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Maj 2019 13(13) 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  796 650 714 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Mottagna flyktingar  302 400 148 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Maj 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 582 500 519 

Antal växla bidrag mot 
lön  59 75 70 
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Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna 

för att inrätta en stödverksamhet för personer i 

prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar godkänna ”Uppföljningen av uppdraget att utreda 

förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution” 

och översänder uppföljningen till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 

personer i prostitution är genomfört.  

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

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

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

bevakning av de större eskortsajterna.  

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

socialtjänst.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde barn- och 

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

en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 

målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i prostitution eller 

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

missbruk. Verksamheten uppger att det finns klienter som säljer sexuella 

tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta 

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

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

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

erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med målgruppen våldsutsatta skulle kunna 

arbeta med prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst.
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att under 2019 utreda förutsättningarna 
för en stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution.  
 
Sverige var första landet i välden att kriminalisera köp av sexuella tjänster. I och 

med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999 skedde ett 

paradigmskifte i synen på samhällets sätt att förhålla sig till de olika aktörerna. 

Det ojämlika maktförhållandet mellan säljare och köpare klarlades genom att 

lagstiftningen utformades för att skydda den som får ersättning för sex medan 

den som köper begår ett brott.  

Människohandel är ett närliggande fenomen till prostitution. Det som skiljer 

dem åt är att människohandel kan jämföras med att tvinga någon att sälja sex 

för ersättning, men att ersättningen vanligtvis tilldelas den tvingande parten. 

Människohandel för sexuella ändamål kriminaliserades i Sverige år 2002. År 

2004 utvidgades lagen till att omfatta andra former av utnyttjande.  

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling antogs av FN:s (Förenta 

nationerna) alla medlemsstater i september 2015. I arbetet med Agenda 2030 är 

Sveriges målsättning att uppnå jämställdhet mellan könen, där avskaffandet av 

all form av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata 

rummet, inklusive människohandel och sexuellt utnyttjande ingår. Även 

Sveriges jämställdhetspolitisk syftar till att ge alla män och kvinnor samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 2006 antogs 

med bred politisk enighet sex jämställdhetspolitiska mål, där det sjätte 

delmålsområdet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett förtydligande av 

delmålet klargör att delmålsområdet innefattar: 

 Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och 

flickor. 

 Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och 

HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 

med queera uttryck och identiteter). 

 Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. 

 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier 

och pornografi. 

För att förebygga och motverka prostitution och människohandel samt för att 

bidra till ett bättre skydd och stöd för målgruppen har regeringen tagit fram en 

handlingsplan. Regeringen framhåller att socialtjänstens förmåga att identifiera 

och stödja personer i prostitution och personer utsatta för människohandel 

måste stärkas. Vidare tydliggör handlingsplanen socialtjänstens ansvar att utreda 

och bedöma målgruppens behov av stöd och skydd oavsett om det handlar om 

prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.    
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

2 Begreppet prostitution 

Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning, vilket utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 
1995:15). Begreppet är användbart då det inte definierar vilken form av sexuell 
tjänst eller ersättning som härrörs. Begreppet prostitution är dock både 
omdiskuterat och kritiserat då det finns mycket stereotypa föreställningar, myter 
och fördomar kopplade till begreppet. Användning av ordet prostituerad 
reducerar en människa till endast en del av sina erfarenheter och prostitution är 
en handling inte en egenskap. Många personer som har haft sex mot ersättning 
definierar sig varken som prostituerade eller som att de har sålt sex.  
 
Socialstyrelsen har valt att använda begreppet Sex mot ersättning istället för 
prostitution. Detta dels som ett sätt att vidga perspektivet och dels för att 
terminologin är en viktig del i bemötandet av målgruppen.   
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

3 Omfattning och förekomst 

Andelen individer som uppger att de har köpt eller sålt sexuella tjänster verkar 
relativt konstant över tid. I en befolkningsundersökning som genomfördes 
2011 uppgav 0,7 procent av befolkningen att de någon gång i sitt liv sålt 
sexuella tjänster. Den kartläggning som länsstyrelsen Stockholm publicerade 
2014 av prostitutionens omfattning i Sverige visade samma resultat. 
Folkhälsomyndighetens rapport från 2017, ”Sexualitet och hälsa bland unga 
i Sverige- en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år”, 
framkom att andelen unga med erfarenhet av sex mot ersättning var ungefär 
lika stor bland tjejer och killar. Dock visar Folkhälsomyndighetens rapport att 
så mycket som 3 procent av tjejerna och 2 procent av killarna uppgav att de 
hade erfarenhet av att ha fått ersättning för sex. 
 
Den varierande statistiken av prostitutionens omfattning beror på att den 
svenska prostitutionens marknad inte är öppen, vilket får en avgörande 
betydelse för de faktiska möjligheterna att mäta och bedöma omfattningen. 
Gatuprostitutionen har i stort sett halverats sedan sexköpslagens införande men 
prostitutionen och dess aktörer har skiftat i relation till de samhällets 
förutsättningar. Informationsteknik och globaliseringsaccelerationen är de två 
faktorer som kanske haft störst inverkan och internet har fått en allt mer 
dominerande roll som marknadsplats för köp av sexuella tjänster. Säljande och 
köpande av sexuella tjänster behöver inte längre innebära direkt fysisk kontakt 
mellan parterna som kan befinna sig på mer eller minde långt avstånd från 
varandra genom att tjänsten exempelvis kan utföras via webbkamera. En viktig 
aspekt är att kommunikationen mellan köpare och säljare kan inledas i ett öppet 
forum för att sedan förflyttas till en sluten kontaktyta vilken gör att 
populationens storlek och vilka som ingår inte är helt känt.  
 
Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 
förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen sker dock 
via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra bevakning av de större 
eskortsajterna. Dock är den dolda sexhandelns verksamhet som befinner sig i 
en gråzon mellan legal och illegal (exempelvis Sugardating) svår för polisen att 
bevaka och komma åt.  Polisens uppfattning är att problematiken kring 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål snare har ökat de senaste 
åren vilket bekräftas av Polismyndighetens lägesrapport ”Människohandel för 
sexuella och andra ändamål” för 2017. Av sammanställningen framkom att 
antalet anmälda brott om koppleri ökade från 102 under 2016 till 132 under 
2017. Den stora ökningen härleds till region Väst.   
 
I rapporten ”I sexualitetens gränstrakter- en studie av ungdomar i Göteborg 
med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster- nätbaserad elektronisk 
enkätundersökning riktad till ungdomar över 18 år bosatta i Västra Götalands 
län”. I enkäten ställs frågan om huruvida ungdomarna är bosatta i 
Göteborgsregionen eller i övriga Västra Götaland. Av samtliga respondenter 
uppger 62 procent att de är bosatta i övriga Västra Götaland och inte i 
storstadsregionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Länsstyrelsens omfattningskartläggning från 2014 förstärker bilden av att 
prostitution inte enbart är ett storstadsfenomen utan förekommer i både små 
kommuner och stora städer. Simon Häggström kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen vid Nationella operativa avdelningen bekräftar 
Länsstyrelsens bild och uppger att polisen under de senaste åren har sett en 
förflyttning av prostitutionen från traditionella marknader i storstadsregioner till 
mindre svenska städer. Att prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål inte längre är ett storstadsfenomen styrks av Polismyndighetens 
lägesrapport för 2017.  
 
Verksamhetsansvarig på Talita Göteborg bekräftar bilden av att prostitution 
inte är storstadsfenomen utan att den är väldigt rörlig och att kvinnor som 
utnyttjas inom människohandel för sexuella ändamål flyttar runt i Sverige. 
Vidare framkommer att Talita i Göteborg upplever en ökad prostitution i 
Sverige och menar att bara man får upp ögonen för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål ser man den överallt och att 
lägesrapporter från polisen ger endast en uppskattning av förekomsten men att 
mörkertalet är stort.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

4 Målgruppen 

Personer utsatta för prostitution är en heterogen målgrupp.  Det finns olika skäl 
till varför en person hamnar i prostitution. Socialstyrelsen uppger olika 
komplexa problem som är förknippade med att sälja sexuella tjänster. Förutom 
ekonomiska trångmål kan drivkraften variera och se olika ut mellan personer 
som har sex mot ersättning. Det kan handla om allt från bekräftelsebehov till 
ångestdämpning och vara en del av ett självskadebeteende, vilket innefattar allt 
från våldsutsatthet, missbruks och beroendeproblematik (Socialstyrelsen 2015). 
Generellt har personer i prostitution många svåra upplevelser med sig, både 
från gällande erfarenheter att sälja sex mot men även från livet innan. Sexuella 
övergrepp eller andra trauman har ofta skapat en komplex känslomässig och 
social problematik vilket gör målgruppen till en av samhällets mest utsatta.  
 
Att ha sex mot ersättning kan fylla olika funktioner och ge upphov till olika 
känslor samtidigt eller under olika perioder i livet. Det finns personer som 
endast sporadiskt har sex mot ersättning, de som kombinerar detta med någon 
annan sysselsättning (exempelvis studier) och de som har sex mot ersättning 
som sin huvudsakliga inkomstkälla.  
 
Trots forskningens påvisat den olikhet som finns hos personer som har sex mot 
ersättning visar den sammantagna bilden ifrån forskning, och från 
myndighetsanställda inom socialtjänst och polis att det är främst kvinnor runt 
18-30 år som säljer och blir sålda i prostitutionsindustrin. Men även minderåriga 
utnyttjas i prostitution. Utländska kvinnor som vistas tillfälligt i Sverige utgör en 
betydande del av kvinnor inom prostitutionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

5 Vägen ut ur prostitution 

Personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål mår 
oftast mycket dåligt. Livet i prostitutionen är svårt och fyllt av risker. En studie 
visar att 71 procent av personer prostitution blivit misshandlade och att 63 
procent blivit utsatta för våldtäkt under den tid de haft sex mot ersättning 
(Farley et al 2003). Trots utsattheten stannar många kvar i prostitutionen då det 
är en strategi för att hålla trauma ifrån sig och skapa någon form av kontroll över 
sitt liv och att prostitutionen känns som enda alternativet.  
Beslutet att sluta sälja sex är ofta kantat av en rad olika ställningstaganden. Det 
kan innebära olika utmaningar under och efter det att personen lämnar 
prostitutionen.  Många som sökt samhällets hjälp vittnar om brister i 
bemötande i kontakten med myndigheter och vårdgivare. Personer som har 
erfarenhet av prostitution vittnar om att de inte vågar berätta som sin situation i 
kontakten med myndigheter. Om de ändå väljer att berätta om sina erfarenheter 
upplever många att deras trovärdighet ifrågasätts och deras upplevelser används 
emot dem av myndighetspersoner (socialstyrelsen 2015).  
 
Den utsatthet som uppkommer med prostitution gör att personer med 
erfarenhet av prostitution har låg självkänsla genom upprepade och grova 
kränkningar. Klientelets främsta behov är att få berätta om sina erfarenheter, 
lyfta skulden och dämpa ångesten. (Unizon 2016). Även uppropet # Inte din 
hora, som uppkom hösten 2017, belyser en besvikelse och misstro till 
myndigheter, som socialtjänsten och sjukvården, dit de vänt sig för att få hjälp 
men istället blivit avfärdade. Uppropet har formulerat krav på förändring från 
samhället, vilket bland annat innefattar kompetenshöjande insatser inom 
socialtjänsten samt att även vuxna personer i prostitution ska få 
brottsofferstatus. Detta skulle tydliggöra socialtjänstens ansvar för målgruppen 
och ge ökad tillgång till skydds- och stödinsatser för personer som vill ha 
samhällets hjälp att lämna prostitutionen.    
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att kommuner ansvarar för 
socialtjänsten inom sitt område och att de är skyldiga att ge enskilda det stöd 
och den hjälp som de behöver. 
 
Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som 
befinner sig i en utsatt situation (2 kap. 1 § SoL). Socialtjänstlagen ger dock inte 
några tydliga direktiv kring vilka sociala insatser som ska erbjudas människor 
som är eller har varit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål (Holmström Siring & Kuosmanen, 2008). I en studie från Göteborgs 
universitet från 2012 problematiserar författaren Lina Ahlerup att 
socialtjänstlagen inte uttryckligen tar avstamp i mänskliga rättigheter vilket gör 
att socialtjänstens insatser till personer i prostitution inte är likvärdigt utan att 
det enbart är storstadsregionerna som har riktad stödverksamhet till 
målgruppen.  
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6 Arbete mot prostitution och människohandel i 
Västra Götaland 

Många av de verksamheter som riktar sig mot personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål är ideella. I Göteborg finns bland annat 
verksamheten Talita som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjas i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Talita erbjuder skyddade 
boenden för både akut skydd och långsiktig behandling. Talita erbjuder stöd till 
kvinnor från andra länder som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål 
men även svenska kvinnor som har både bostad och ett liv i Sverige.  Till 
personer som önskar lämna prostitutionen erbjuder verksamheten ett tolv 
månaders rehabiliteringsprogram samt en utslussningsperiod på ytterligare fyra 
månader. 
 
Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget rörande prostitution och 
människohandel. För att kunna bistå regionala myndigheter, till exempel polis 
och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden finns 
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Sveriges olika 
regioner. Region Väst har två koordinatorer som båda arbetar på 
Mikamottagningen i Göteborg. Regionkoordinatorn ska synka arbetet mot 
prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som 
sker på nationell samt länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt 
instans.  
 
I Mikamottagningen i Göteborg är Sveriges första mottagning som riktar sig till 
personer i prostitution. Verksamheten startade 1981 och kallades från början 
”Prostitutionsgruppen” men bytte senare namn med anledning av det stigma 
som följer med begreppet prostitution. Idag finns det även Mikamottganingar i 
Stockholm och Malmö. På Mikamottagningen i Göteborg har inflödet ökat 
med över 100 procent sedan verksamheten startade. I dag arbetar fem personer 
på Mikamottagningen som är en del av Göteborg Stads socialtjänst. 
Verksamheten var tidigare generös och erbjöd sina tjänster även till personer 
som inte var bosatta i staden men är nu tvungen att neka hjälpsökande som 
tillhör en annan kommun på grund av ökat inflöde.  
 
Mikamottagningen arbetar inte med myndighetsutövning men samarbetar med 
myndigheter när det behövs. Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet 
och arbetar utifrån individens behov. En person kan själv söka sig till 
Mikamottagningen eller komma via remiss. Verksamheten arbetar även 
uppsökande (främst genom annonser via internet). Mikamottagningen arbetar 
inte med myndighetsutövning men samarbetar med myndigheter när det 
behövs. 
 
Att ge ett individanpassat stöd med fokus på hela livssituationen gör insatsen 
framgångsrik.  Ett framgångsrikt arbete måste få ta tid då det handlar om en 
förändringsprocess som inte kan påskyndas. Mikamottagningen liknar processen 
att lämna prostitution med den förändringsprocess som krävs för att kunna 
lämna en destruktiv relation och pekar på vikten av att agera snabbt när en 
person känner sig redo att lämna prostitutionen.  
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Kontakten med klienterna är ofta långa, uppemot ett år och utgår vanligen från 
traumabehandlingens tre faser; stabiliseringsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Mikamottagningen kan finnas med som stöd till utsatta 
under en rättegång och kan hjälpa utsatta att få skyddat boende eller andra 
stödinsatser. I mötet med en person som har erfarenhet av att ha sex mot 
ersättning är det viktigt att beakta att detta är enbart en del av personens 
livsberättelse och inte definierar hela personens identitet. 
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7 Borås Stad 

I Borås Stad finns olika nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst. Individ och familjeomsorgsnämnden (IFO) ansvarar för stöd, 
skydd och hjälp till målgrupperna barn- och unga, unga vuxna och vuxna. 
Under Arbetslivsnämnden återfinns relationsvåldsenheten som möter 
målgruppen vuxna (personer över 18) som är eller har varit utsatta för våld i 
nära relation eller hedersrelaterat våld och utifrån det behöver skydd eller stöd. 

IFO Barn och unga ska fullgöra kommunens uppgifter inom den sociala barn- 
och ungdomsvården. Målgruppen omfattar barn och unga 0-17 år. Inom 
verksamhetens ansvar finns också mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. Verksamheten har därmed en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till målgruppen vilket inkluderar 
minderåriga personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.  

Barn och unga som är eller har varit utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål kan även få stöd via Stödcentrum för 
unga, som är en frivillig verksamhet inom IFO som vänder sig till personer upp 
till 20 år som själva definierar sig som brottsoffer. Verksamheten ska erbjuda 
brottsoffersstöd (brottet behöver inte vara polisanmält), som exempelvis 
stödsamtal samt stöd vid polisanmälan och rättegång. Verksamheten uppger att 
de själva anser att personer i prostitution inkluderas i deras målgrupp. Dock 
uppger verksamheten att de inte specificerat målgruppen vilket de ser som ett 
utvecklingsområde. Verksamheten arbetar inte med hot och riskbedömningar 
eller myndighetsutövning.   

IFO Vuxen/Unga vuxna riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har 
missbruksrelaterad problematik. Verksamheten är den enda inom socialtjänsten 
i Borås stad som rutinmässigt ställer frågor om sex mot ersättning i och med att 
verksamheten använder det standardiserade bedömningsmetoden ASI.  
I intervjufrågorna återfinns bl.a. frågor om personen blivit utsatt för sexuellt 
våld samt en fråga om personen tjänat några pengar på prostitution. Enhetschef 
på IFO uppger att personer i deras klientel, främst kvinnor, men även män, ofta 
säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk. Men verksamhetens 
arbete fokuserar inte på personers utsatthet i prostitution utan på missbruk. 

Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta personer, vilket inkluderar 
personer i prostitution. Dock är det enbart personer som blivit våldsutsatta av 
en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp vilket gör att personer 
som blivit våldsutsatta i prostitution inte ingår i verksamhetens uppdrag.  

I dagsläget finns följaktligen inte någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av svårigheterna att 
uppskatta andelen personer i Borås med erfarenhet av sex mot ersättning och 
att klientelet inte är aktivt hjälpsökande, blir nämndens bedömning att en 
verksamhet som enbart arbetar med målgruppen i nuläget inte känns 
ekonomiskt försvarbart.   
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För att fullgöra det som av regeringen åläggs socialtjänsten gällande personer i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål är nämndens 
sammantagna bedömning att det krävs en verksamhet som har ett särskilt 
ansvar utsatta för prostitution eller människohandel för att tillgodose det stöd 
som personerna har behov av. Relationsvåldsenheten på Arbetslivsnämnden 
arbetar idag med personer som är utsatta för relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck och skulle även kunna arbeta med denna målgrupp. Genom ett 
utökat kommunbidrag motsvarande en heltid som socialsekreterare skulle 
verksamheten initialt kunna byggas upp. 

Lennart Gustavsson 

Verksamhetschef 
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Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
035-35 33 98

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-06-11 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00033 1.1.3.1 

Uppföljning av Arbetslivsnämndens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad uppföljning av handlingsplanen för 

jämställdhetsintegrering och översänder den till Fritids- och folkhälsonämnden.   

Ärendet i sin helhet 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 

Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. 

Målområde 1 

En utbildning planeras i jämställdhetsintegrering för samtliga anställda under 

hösten 2019.  

Projekten ”Fler vägar in – Breddad rekrytering” samt ”Mammor i arbete” 

(riktar sig specifikt mot utrikesfödda kvinnor) kommer att utvärderas löpande 

under hösten 2019. 

Under hösten 2019 påbörjas en särskild satsning inriktad mot kortutbildade 

utrikesfödda kvinnor i samarbete med Arbetsförmedlingen.  

Arbetslivsnämnden har fått uppdraget från kommunstyrelsen att utreda 

förutsättningar för jämställda utbetalningar av försörjningsstöd. Utredningen 

har kommit fram till följande förslag. Om hushållet består av två personer som 

lever i ett parförhållande skall hälften av det beslutade försörjningsstödet 

betalas ut till vardera personen i hushållet. I undantagsfall kan det finnas skäl att 

frångå principen om jämställda utbetalningar. Ett exempel kan vara att det inte 

går att sköta sin ekonomi vid allvarlig sjukdom. Om handläggaren anser att det 

kan finnas skäl att frångå principen om jämställda utbetalningar ska frågan tas 

upp med 1:e Socialsekreterare för bedömning. Hur utbetalning kan genomföras 

med våra befintliga system kommer vidare att utredas. 

Målområde 2 

Jobb Borås har under 2018 arbetat med 1814 deltagare, 993 kvinnor och 821 

män. 729 var anvisade under året, 398 kvinnor och 331 män. 

Under 2018 var fördelningen mellan män och kvinnor som börjat arbeta efter 

avslutad arbetsmarknadsinsats 16 % kvinnor och 18 % män. Efter avslut insats 
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har en större andel kvinnor än män börjat studera (12 % kvinnor och 6 % 

män). Arbetsmarknadsanställningar ligger jämt mellan könen, 223 kvinnor och 

237 män.  

Målområde 3 

Hedersförtryck- och våld står i strid med mänskliga rättigheter. De mänskliga 

rättigheterna är en del av folkrätten och alla stater är skyldiga att respektera 

folkrättens regler. Samhället har ett ansvar ge sina innevånare rätten till att 

forma sitt eget liv, fritt från våld och förtryck. När ett utsatt barn eller vuxen 

söker hjälp så startas ofta en händelsekedja där olika aktörer involveras. För en 

person som är utsatta för hedersförtryck- och våld får bästa möjliga hjälp krävs 

att samhällets arbete samordnas. Dels för att skydda den utsatte från ytterligare 

övergrepp och påtryckningar och dels att berörda myndigheter inte hindrar eller 

försvårar varandras arbete. Genom att samordna samhällets insatser ökar 

möjligheten att bedriva ett framgångsrikt arbete och ge den enskilde adekvat 

hjälp och stöd. 

Alla myndigheter har en lagstadgad skyldighet att samverka enligt 6 § 

förvaltningslagen (1986:223). Denna plan syftar till att kommun, polis, landsting 

och frivilligorganisationer ska samverka för att flickor och pojkar, kvinnor och 

män, som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska erbjudas bästa 

möjliga stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Samverkan syftar inte till 

att skapa nya arbetsuppgifter, utan handlar om att kvalitetssäkra och 

understödja den verksamhet som de berörda samverkansparterna normalt 

bedriver. 

En arbetsgrupp tillsattes under 2018 med representanter från berörda 

förvaltningar och myndigheter. Arbetsgruppen har letts av kvalitetsutvecklare 

på Arbetslivsförvaltningens Relationsvåldsenhet. Ett första utkast på 

handlingsplanen är klar och kommer under hösten 2019 fastställas av en 

arbetsgrupp tillsattes under 2018, med representanter från berörda förvaltningar 

och myndigheter. Ett första utkast på handlingsplanen är klar och kommer 

under hösten 2019 fastställas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Arbetslivsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 



Borås Stad 
Sida 

3(3) 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx
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Datum 

2018-06-01 

Arbetslivsnämndens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet 

sker inom tre målområden; 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet

• Makt och hälsa

• Makt och mäns våld mot kvinnor.

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 

Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. 

Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden ska 

sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år. 

Arbetslivsnämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller för 2018-

2020.  

Den lokala handlingsplanen ska innehålla: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden

utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder.
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Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och 

utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget 

(gender budget)  

Arbetslivsnämnden syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra 

verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de 

blir jämställda och inte diskriminerande. Utifrån ett verksamhetsperspektiv 

innebär programmet för jämställdhetsintegrering för Arbetslivsnämnden att 

säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, myndighetsutövning, 

lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till 

alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Det 

innebär också att alla former av diskriminering ska motverkas.   

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella 

jämställdhetspolitiska målen, vilka Borås Stad program för 

jämställdhetsintegrering grundas på. I och med detta är nämndens strävan en 

jämställd budget utifrån dessa mål. 

Arbetslivsnämndens verksamhet styrs främst av klienters behov kopplat till 

insatser enligt Socialtjänstlagen. Arbetslivsnämndens uppdrag är att ge 

förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett 

vilket kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Arbetslivsnämnden tar 

idag inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan 

verksamheter. 

Ett utvecklingsområde inom Arbetslivsnämnden är att i uppföljningar av 

nämndens verksamheter möjliggöra användning av könsuppdelad statistik för 

att kunna göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Arbetslivsnämnden ser ett utvecklingsområden att arbeta vidare med är hur 

våld i närarelationer kan förebyggas och upptäckas samt vilket stöd nämndens 

verksamheter kan ge till den som utsätts för våld. 

Arbetslivsnämnden tillsammans med Sociala omsorgsnämnden deltar i ett ESF-

projekt ”Fler vägar in – Breddad rekrytering” vars syfte är erbjuda jobb till 

personer som står utanför arbetsmarknaden. Projektet ska pågå till 2020 och 

ska åstadkomma bättre möjligheter att tillvarata medarbetares kärnkompetens, 

skapa förutsättningar att matcha välfärdens tjänster till dem som står utanför, 

skapa system för att se och tillvarata kompetensen hos personer med 

funktionsnedsättning, skapa förändrade attityder och värderingar, samt 

hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser. Projektet är ett led i 

förvaltningarnas arbete att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att 

komma i arbete.  

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå 

egenförsörjning, och arbeta med utredande, aktiverande och 

arbetsförberedande åtgärder. 
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Arbetslivsnämnden kommer att samverka utifrån uppdraget ”Mammor i 

arbete” med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden. 

Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete ska 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens del i uppdraget är 

att ordna praktik inom kommunala verksamheter. 

Arbetslivnämnden ska under 2018 starta en tvärprofessionell samverkansgrupp 

för att arbeta mot hedersrelaterade problem och våld. Genom samverkan och 

samarbete mellan olika aktörer och på kunskapsbaserad grund ska Borås Stads 

arbeta med att förebygga, upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem 

utvecklas och insatser samordnas. 

Mål att uppnå under planperioden 

Arbetslivsnämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018 - 

2020:  

 Öka kompetens för medarbetare i arbete med individuella planer för att

stärka klientens/deltagares inflytande och delaktighet, samt skapa ett

gemensamt språk för sociala insatser och kvalitet med individens behov

i centrum På så sätt uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och

aktiviteter.

 Att få fler personer som står långt från arbete ska kunna etablera sig på

arbetsmarknaden och nå egenförsörjning.

 I samarbete med Borås Stads förvaltningar utarbeta en rutin för arbetet

med hedersrelaterat våld och där igenom att höja kompetensen i

förvaltningarna.

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 

Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019.  
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Svar på ansökan om bidrag för handledningskostnad 

vid Stiftelsen Vitryssland Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beviljar ansökan för perioden januari-april 2019 

handledningskostnader med totalt 245,000 kr.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen har haft personer placerade på Stiftelsen Vitrysslands 

verksamhet, som är i behov av särskild handledning och stöttning, under 

perioden januari – april 2019. Arbetslivsnämnden beviljar därför den inkomna 

ansökan med 1/3 del av det belopp (735,000 kr) som Stiftelsen fick för 2018 års 

verksamhet.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Ansökan om bidrag för handledningskostnad vid Stiftelsen Vitryssland 

Borås.            

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Vitryssland 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



Från: Martin Karlsson <martin.karlsson@lo.se> 
Skickat: den 20 maj 2019 14:33 
Till: Arbetsliv 
Kopia: lars lyborg; Ulla Krok; Stiftelsen Vitryssland 
Ämne: Ansökan om bidrag för handledningskostnad vid Stiftelsen Vitryssland Borås 

Hej 

Härmed ansöker Stiftelsen Vitryssland om handledarersättning för perioden 2019-01-01 – 2019-
04-31 för de personer som varit placerade hos oss.

Med vänliga hälsningar  

Lars Lyborg 

Lars Lyborg  Ordförande i Stiftelsen Vitryssland / 

Stiftelsen Vitryssland  

Stiftare är : LO-distriktet Västsverige och Borås Pastorat 

Martin Karlsson 
Ombudsman 
martin.karlsson@lo.se 
031-774 30 60
070-679 25 55

Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg 
031- 774 30 50
lo-vastsverige@lo.se 
www.vastsverige.lo.se 

Hur LO hanterar personuppgifter hittar ni här: 
http://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter 

mailto:martin.karlsson@lo.se
tel:031-774%2030%2060
tel:070-679%2025%2055
x-apple-data-detectors://1/0
tel:031-%20774%2030%2050
mailto:lo-vastsverige@lo.se
http://www.vastsverige.lo.se/
http://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter
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Anmälningsärenden juni 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25, § 79

Personalekonomisk redovisning 2018

Dnr 2019–00064

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 81

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut

år 2018

Dnr 2018–00096

3. Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse för Arbetslivsnämnden

2018

Dnr 2019-00065

4. Arbetslivsförvaltningen 2019-04-02 FSG Protokoll

5. Arbetslivsförvaltningen 2019-04-29 FSG Protokoll

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut juni 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2019-05-14, § 7-9

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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