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Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2020 och 
översänder den till Kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 
M och KD deltar inte i beslutet, se bilaga 1. 
SD deltar inte i beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2020 är 237 550 tkr. 
Kommunbidraget beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden 
ansvar för.  

Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år 
osäkra att göra prognoser på. Arbetslivsnämnden beräknar att klara budgeten 
2020. 

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. Nämnden har också ansvar för 
försörjningsstöd och relationsvåldsenhet.  

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens insatser och 
åtgärder för nyanlända flyktingar under de 24 första månaderna de är 
kommunplacerade. Invandring, integration, nationella minoriteter, romsk 
inkludering, finskt förvaltningsområde samt personligt ombud ingår i nämndens 
ansvarsområde.               

Beslutsunderlag 
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1  Inledning 

Arbetslivsnämndens huvuduppgifter 

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

Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter 

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

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

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

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

 Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor. 

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

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

 Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen) 

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

 Personligt ombud. 

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

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

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

Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. 

I linje med Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning på de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka samarbetet med övriga 
förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 
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Under 2020 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

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

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

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2020 

 ABF, Urban Views 800 tkr/år gäller till 2021 

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

 Arbetslösheten sjunker i Borås Stad. 

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

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

Arbetslöshet totalt Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

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

Ungdomsarbetslöshet, upp till 25 år, Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

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

Arbetslöshet utrikes födda totalt, Borås Stad 

Öppet sökanden och sökande i program. 

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

Källa: Arbetsförmedlingen 

Försörjningsstöd. 

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

 Nettoutbetalningar för år 2011, 101 445 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2012, 96 684 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2013, 92 354 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2014 82 240 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2015, 73 393 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2016, 65 250 tkr. 

 Nettoutbetalningar för år 2017, 58 273 tkr 

 Nettoutbetalningar för år 2018, 55 805 tkr 

 Prognos 2019, 54 000 tkr 

 Budget 2020, 53 000 tkr  

Arbetslivsnämnden arbetar med att Borås Stads försörjningsstöd skall vara så lågt som möjligt. Nedan 
jämförs Borås Stad med ett antal andra kommuner i Sverige gällande bokslut 2018 bruttokostnader 
försörjningsstöd. 

 Bollebygd 6 825 tkr, 724 kr/invånare 

 Borås 55 805 tkr, 497 kr/invånare 

 Helsingborg 249 532 tkr, 1 716 kr/invånare 

 Herrljunga 6 560 tkr, 691 kr/invånare 

 Jönköping 107 201 tkr, 770 kr/invånare 

 Linköping 226 414 tkr, 1 406 kr/invånare 

 Mark 21 982 tkr, 632 kr/invånare 

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

 Tranemo 8 656 tkr, 729 kr/invånare 

 Trelleborg 30 937 tkr, 689 kr/invånare 

 Ulricehamn 14 374 tkr, 588 kr/invånare 

 Uppsala 280 780 tkr, 1 247 kr/invånare 

 Vårgårda 6 715 tkr, 576 kr/invånare 

 Västerås 203 785 tkr, 1 340 kr/invånare 

 Örebro 190 481 tkr, 1 242 kr/invånare 

Källa: SCBs räkenskapssammandrag 2018. 

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

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

Antal hushåll med försörjningsstöd 

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

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

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

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

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

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

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

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än 10 månader underkalenderåret. 

 Snittet under år 2015 har varit 608 hushåll som mest 637 hushåll och som lägst 576 hushåll  

 Snittet för år 2016 har varit 560 hushåll som mest 591 hushåll och som lägst 517 hushåll  

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

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

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

 Nämndens mål för 2020 är 410 hushåll. 

Nyanlända flyktingar. 

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

 År 2015, 791 nyanlända flyktingar 

 År 2016, 909 nyanlända flyktingar 

 År 2017, 795 nyanlända flyktingar 

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

 År 2020, prognos 300 nyanlända flyktingar 

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

 Afghanistan 33 %. 

 Syrien 18 %  

 Somalia 11 % 

 Turkiet 10 % 

 Etiopien 6 % 

 Eritrea 6 % 

 Iran, 3 %. 

Feriearbeten. 

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

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

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

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

 År 2017, 1 403 feriearbeten, (3 640 ungdomar som kunde söka feriearbete)   

 År 2018, 1 268 feriearbeten, (3 790 ungdomar som kunde söka feriearbete) 

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

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

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

98 98 99 99 99 

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

Så nås målet för indikatorn 

Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 

3.2 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

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

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Växla bidrag mot lön 78 minst 75 70 minst 75 minst 75 

Växla bidrag mot lön 

Så nås målet för indikatorn 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet är att under år 2020 skall minst 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. En processkartläggning har gjorts och en projektorganisation är tillsatt utifrån 
uppdraget. Samtidigt har en översyn genomförts bland försörjningsstödstagare över vilka personer som 
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kan vara aktuella. Dialog med Arbetsförmedlingen om vilka typer av anställningsstöd som kan komma i 
fråga, anställningarna kan vara i högst två år. 
 
Hur når vi målet 
 
Aktivt arbeta med att få försörjningsstödstagare till någon form av egen försörjning 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

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

414 465 416 410 375 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

3 3,3 3,1 3,3 3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3 3,7 3 2 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

 40  40 50 

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

Så nås målet för indikatorn 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

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

Så nås målet för indikatorn 

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

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

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

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 212 137 185 150 198 614 186 602 

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

Buffert 0 -2 332 0 -2 375 

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

Kommunbidrag 231 850 233 200 233 200 237 550 

Resultat 7 689 0 3 529 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 

Arbetslivsnämndens huvuduppgifter 

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

Arbetslivsnämndens speciella arbetsuppgifter 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter 

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

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

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

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

 Invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor. 

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

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

 Försörjningsstöd (Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen) 

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

 Personligt ombud. 

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

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

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

Arbetslivsnämnden representerar Borås Stad när det gäller tolkförmedlingen Väst. 

I linje med Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag bidrar nämnden till en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning på de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka samarbetet med övriga 
förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Under 2020 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

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

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

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2020 

 ABF, Urban Views 800 tkr/år gäller till 2021 

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

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2020 är 237 550 tkr. 

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

En buffert på 2 375 tkr är avsatt. 

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

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

Nämndens förbättrings- och förändringsområden 

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

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

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



Arbetslivsnämnden, Budget 2020 13(21) 

inventarier i en större omfattning krävs resurser i form av lager, fordon och personal. Beräknad budget 
för ovanstående verksamhet: 

 Lager arbetsbänkar, handtruck mm, 1 125 tkr 

 2 handledare, 1 000 tkr 

 Transportmöjligheter, 150 tkr 

 Truck 45 tkr (engångskostnad) 

 Summa 2 320 tkr.  

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

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

 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

 Bokslut 2012, 96 684 tkr 

 Bokslut 2013, 92 354 tkr. 

 Bokslut 2014, 82 240 tkr. 

 Bokslut 2015, 73 393 tkr. 

 Bokslut 2016, 65 250 tkr 

 Bokslut 2017, 58 273 tkr. 

 Bokslut 2018, 55 805 tkr. 

 Prognos 2019, 54 000 tkr 

 Budget 2020, 53 000 tkr. 

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

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

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

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

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

 År 2018, 1 268 feriearbeten (3790 ungdomar som kunde söka arbete som feriearbetare). 

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

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

Nya verksamheter 2020. 

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

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

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

 genomföra en årlig lönekartläggning 

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

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

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

 ge samma möjlighet till information till alla medarbetare på arbetsplatsträffar 

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

 kartlägga behovet av utökad sysselsättningsgrad 

 då vakans uppstår pröva möjligheten att höja upp sysselsättningsgraden 

 inför varje rekrytering erbjuda heltidstjänst 

 fortsätta driva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete 

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

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Central administration     

Intäkt 572 105 105 0 

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

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

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

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

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

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

    

Intäkt 19 893 19 138 19 138 22 737 

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

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

Försörjningsstöd     

Intäkt 5 914 5 200 5 200 4 500 

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

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

Integration     

Intäkt 26 232 24 210 22 000 24 060 

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

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

Arbetsmarknadsinsatser     

Intäkt 156 032 134 326 150 000 133 134 

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

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

Feriearbeten     

Intäkt 1 378 55 55 55 

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

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

Övrigt     

Intäkt 2 116 2 116 2 116 2 116 

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

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

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -2 332 0 -2 375 

Nettokostnad 0 -2 332 0 -2 375 
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Totalt     

Intäkt 212 137 185 150 198 614 186 602 

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

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

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Central administration 

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

Politisk verksamhet  

Verksamheten består av nämnden kostnader samt 50 % nämndsekreterare. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

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

Försörjningsenheten metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld 
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På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

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

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

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

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

Alternativa arbetsmarknaden (IFO) 

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

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

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice 

 Åter i bruk secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst 

 Snickeri 

 Restaurang 

 Biltvätt 

 Cykelverkstad 

 Däckverkstad 

 Data och elektronikgrupp 

 Återvinning Returen. 

 Mobile Info Center. 
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 Städorganisation 

 Zäntrumprojektet 

 VSB 

 Källsortering 

 Sobacken 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

 Borås Stads flyktingmottagning 

 Integrationsarbete 

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

Borås regionens etableringscenter (Borås Stads flyktingmottagning) 

De kommuner som är med i BREC 2020-01-01 är Mark och Borås Stad som även är värdkommun. 
Verksamheten uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice för nyanlända 
flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade. 

Integration 

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

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

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

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

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

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

Satsningar under integrationsområdet för år 2020. 

 Integrationsråd 

 Integrationsnätverk 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer 

 Samhällsvägledning 

 Integrationsdag. 

Nationella minoriteter 

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

 Informationsspridning om minoritetslagstiftning 

 Sammankallade till centralt samråd med nationella minoriteter 

 Minoritetsdag 

 Finsk Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Har ett ordnat boende 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar 

 Är drogfria  

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Ca 600 deltagare finns inom Jobb Borås. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

 Administrera och handlägga Växla bidrag mot lön. 

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

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

 Administrera och handlägga ungdomslöner. 

 Administrera och handlägga Lokalt Kunskapslyft. 

 Administrera och handlägga extra tjänster.   

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

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

Trygghetsinsatser 

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

Feriearbeten 

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

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

Övrigt 

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

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal hushåll med försörjningsstöd 679 650 670 

5.1.2 Flyktingmottagning 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Mottagna flyktingar 573 400 300 
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Budget 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2020 och 

översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2020 är 237 550 tkr. 

Kommunbidraget beräknas att räcka till verksamheten som Arbetslivsnämnden 

ansvar för.  

Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av försörjningsstöd är som varje år 

osäkra att göra prognoser på. Arbetslivsnämnden beräknar att klara budgeten 

2020. 

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. Nämnden har också ansvar för 

försörjningsstöd och relationsvåldsenhet.  

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens insatser och 

åtgärder för nyanlända flyktingar under de 24 första månaderna de är 

kommunplacerade. Invandring, integration, nationella minoriteter, romsk 

inkludering, finskt förvaltningsområde samt personligt ombud ingår i nämndens 

ansvarsområde.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020, Arbetslivsnämnden.                                

Samverkan 

Fackliga organisationer, FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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