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Budgetuppföljning efter oktober 2019 
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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-

10 
Budget2019 

Budget 
2019-10 

Utfall 2019-
10 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-8 544 -14 196 -11 820 -9 920 -13 396 800 

Politisk 
verksamh
et 

-945 -1 505 -1 254 -1 240 -1 505 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-60 069 -84 521 -70 390 -62 075 -78 521 6 000 

Försörjnin
gsstöd 

-46 597 -54 000 -45 000 -43 301 -54 000 0 

Integratio
n 

-4 490 -4 480 -3 729 -7 597 -4 480 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-60 666 -53 496 -57 529 -66 679 -59 099 -5 603 

Feriearbet
en 

-12 338 -13 800 -13 662 -11 548 -12 800 1 000 

Övrigt -3 137 -4 870 -4 055 -3 292 -4 870 0 

Buffert 0 -2 332 -1 943 0 0 2 332 

Summa -196 786 -233 200 -209 382 -205 652 -228 671 4 529 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 529 tkr. Resultatet består av: 

 Central administration överskott 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Övrig IFO överskott 6 000 tkr 

 Försörjningsstöd plus minus noll 

 Integration plus minus noll 

 Arbetsmarknadsinsatser underskott med 5 603 tkr 

 Feriearbeten plus 1 000 tkr 

 Övrigt plus minus noll 

 Buffert plus 2 332 tkr, behöver inte tas i anspråk 

 Sammanlagt plus 4 529 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 oktober, 43 301 tkr. Budgeten för samma period är 45 000 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 1 699 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 
3 296 tkr och jämfört med år 2017 är resultatet bättre med 4 658 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 

Juni 5 272 Juni 4 799 Juni 6 208 

Juli 4 573 Juli 4 712 Juli 4 671 

Augusti 3 488 Augusti 4 170 Augusti 2 887 

September 3 037 September 4 187 September 4 447 

Oktober 4 660 Oktober 3 167 Oktober 4 417 

S:A Jan-Okt 43 301 S:A Jan-Okt 46 597 S:A Jan-Okt 47 959 

Prognos 
Bokslut 

54 000 Bokslut 55 805 Bokslut 58 273 
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Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vi vidare på: 

 Mötet är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med oktober har personalkostnaden varit 12 788 442 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
7 903 897 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 4 884 545 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 4 153 975 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 5 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i oktober har varit 71 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-10-31, 687 hushåll jämfört med 2018-10-31, 672 hushåll 
och 2017-10-31, 764 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-10-31, 392 
hushåll jämfört med 2018-10-31, 409 och 2017-10-31, 475. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2019-10-31, 99 %, jämfört 
med 2018-10-31, 98 % samt 2017-10-31, 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. 
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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 

 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 6 000 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. 
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Mottagna flyktingar 

Antalet mottagna flyktingar var 2019-10-31, 281 st, jämfört med 2018-10-31, 531 st. 

 Utav de 281 mottagna flyktingarna kommer 32 % från Afghanistan, 20 % Syrien, 12 % från 
Somalia, 9 % från Turkiet, 5 % från Etiopien, 5 % från Eritrea, 4 % från Iran, 2 % från 
Egypten, 2 % från Jemen, 1 % från Irak, 1 % från Sudan, 1 % från Palestina, 1 % från 
Marocko, 1 % från Libanon, 1 % Kazakstan, 1 % Pakistan samt 2 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 46 % i åldern 20-39 år, 17 % 7-15 år, 12 %, 16-19 år, 11 % 40-59 år, 7 % 
0-5 år, 3 % 6 år, samt 4 % 60 -. 

 47 % kvinnor och 53 % män. 

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 169 personer, utav de 153 personerna är det 
20 %, som gått i skola över 12 år, 16 %, som gått i skola 10-12 år, 15 %, 7-9 år, 12 % som gått i 
skola 4-6 år, 6 % som gått i skola 1-3 år, samt 31 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 1 898 100 kr, antal i oktober 50, antal i september 53, antal i augusti 53, 
antal 57 i juli, antal 53 i juni, 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-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 7 615 710 kr, antal i oktober 198, antal 204 i september, antal 199 i augusti, 
antal 218 i juli, antal 223 i juni, 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-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 2 254 410 kr, antal i oktober 67, antal 65 i september, antal 61 i augusti, 
antal antal 63 i juli, antal 65 i juni, 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-juni-juli-augusti-september-oktober har 
Arbetslivsnämnden överfört 17 670 730 kr, antal i oktober 481, antal i september 483, antal i augusti 
489, antal 499 i juli, antal 502 i juni, antal 532 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). 

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

Verksamheter under integrationsområdet under 2019. 

 Integrationsråd 

 Integrationsnätverk 

 Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer) 

 Integrationsdag 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer 

 Samhällsvägledning. 

Nationella minoriteter 

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

Verksamheter under nationella minoriteter under 2019. 

 Ett förslag till program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp är framtaget 

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

 Minoritetsdagen har genomförts 

 Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.  

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett 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 strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under oktober 2019 har det varit 514 deltagare i verksamheten. 
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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 2019-10-31, 499 personer jämfört med 2018-10-31, 647 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2019-10-31, 71 personer jämfört med 2018-10-31, 75 personer. 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I 
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 61 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under oktober månad 

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2019 finns en budget på 2 000 tkr, under oktober 
månad har det varit 11 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 oktober har det varit 8 ungdomar 

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

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna 
inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska 
leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid 
möjligheten att ta del av det lokala kunskapslyftet undersökas. 
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Under oktober 2019 har antalet varit 499 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 155 Trygghetsanställningar 

 90 Extratjänster 

 87 Nystartsjobb 

 67 OSA Anställningar 

 55 Utvecklingsanställningar 

 24 Introduktionsjobb 

 12 Lönebidrag 

 9 Ungdomsanställningar 

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.  

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami 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 

Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre som är kriminellt belastade eller 
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig 
i aktivt drogmissbruk. Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning men då med fallande 
värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation. 

Syftet med verksamheten är att arbeta fram motivation och drogfrihet för att bli aktuell på Krami, 

Ansökningarna kan antingen komma från enskilda personer, Socialtjänsten Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen samt Jobb Borås. All antagning sker i samverkan med Krami som bedömer om det 
är rätt insats och rätt målgrupp. 

Arbetssättet är att under 3-6 månader ska de få ett aktivt stöd med: 

 Kartläggning 

 Motiverande samtal 

 Sociala aktiviteter (för att bryta negativt umgänge/påverkan) 

 Arbetsrehabiliterande insatser 

 Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser  

Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med 
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning. 
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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 5 603 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 plus resultat med 1 000 tkr beroende på att det var 
färre som arbetade som feriearbetare än som var budgeterat. 

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. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  672 650 687 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 

Mottagna flyktingar  531 400 281 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 572 500 428 

Antal växla bidrag mot 
lön  75 75 71 
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Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 
 

Om riktlinjen 
Detta är en länsgemensam riktlinje framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen syftar till att tydliggöra och stärka samverkan mellan 
parterna till skydd för det väntade barnet.  
 

Bakgrund 

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för utökat stöd 

och skydd till fördel för det väntade barnet. Avsikten är att tillgodose behovet av insatser och att 

säkerställa att insatserna blir jämlika. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet 

genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt 

bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra 

arbetsmodeller för att bättre tillgodose behovet av insatser med fokus på det väntade barnet. 

Insatserna som avses i den här samverksamrutinen riktar sig till gravida som ämnar fullfölja sin 
graviditet, där det finns en oro för det väntade barnet. Insatserna riktas till den gravida och/eller 
närstående i form av stöd- och hjälpinsatser, med syfte att förebygga och förhindra att barnet far illa. 
Målgruppen är således väntat barn där det finns en oro eller där det väntade barnet riskerar att fara 
illa under graviditeten eller efter födelsen. Oro för det väntade barnet kan exempelvis handla om den 
gravidas, partners/medförälders eller annan närståendes: 

 

• substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av läkemedel eller alkohol 

• psykisk ohälsa/sjukdom  

• somatisk sjukdom 

• kognitiv eller annan funktionsnedsättning 

• sociala problem, inklusive våld i nära relation eller hedersrelaterat våld 

• levnadsförhållanden i övrigt 
 
Riktlinjen förutsätter att insatserna för att förebygga och förhindra att barnet far illa planeras 
tillsammans med och kompletterar de insatser som direkt riktas till den gravida eller närståendes 
egna hälsa och välmående. När barnet är fött gäller följande lagtexter om samverkan vid oro för att 
barn far illa: HSL (2017:30) 16 kap. 4 § samt SOL (2001:453) 2 kap. 7 §. 
 

Arbetsmodell för samverkan 
Vid oro för ett väntat barn ska VGR eller kommunen tillfråga den gravida om samtycke att ta kontakt 

med den andra parten för att initiera en insats för stöd och hjälp. Avgörande för val av arbetsmodell 

för kontakten är om den gravida själv önskar en sådan kontakt eller inte.  

Alternativ 1 Den gravida önskar själv stöd och hjälp från den andra parten och samtycker till 

att en kontakt tas  
1. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en 

gravid som initierar kontakten, är det socialtjänsten som kontaktas. Respektive kommun 

definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin. Det kan exempelvis vara kontakt  
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med förebyggandeenhet, mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller 

barn och unga.  

2. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt 

lokalt överenskommen rutin.  

3. Vid behov kan den som initierar kontakten tillsammans med den gravida sammankalla 

relevanta aktörer till ett samverkansmöte. Om den ena parten gör bedömningen att det 

behövs ett sådant möte ska den andra parten delta.  

4. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet. 

Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen 

ska respektive parts åtagande framgå. 

 

Beroende på vilket behov av stöd och hjälp som den gravida önskar, graviditetslängden och hur 

allvarlig situationen upplevs vara, kan insatser i samverkan utformas på olika sätt. Insatserna kan 

variera över tid och kan kombineras. 

Insatser från kommunen kan vara:   

• Stöd och hjälp i öppna former. Exempel är öppen förskola, familjeförskola, familjecentral 

eller andra verksamheter som erbjuder förebyggande insatser utan biståndsbeslut.   

• Stöd och hjälp till den gravida med fokus på det väntade barnet som en insats enligt 

socialtjänstlagen. Exempel är bistånd i form av försörjningsstöd, samtalsstöd eller 

föräldrastöd. 

Insatser från VGR kan vara: 

• Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan 

barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med 

flera.  

• Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller 

andra förebyggande insatser. 

• Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid 

psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av 

läkemedel eller alkohol.  

 

Alternativ 2 Den gravida samtycker inte till att en kontakt tas  
Det ankommer såväl på hälso- och sjukvården som socialtjänsten att först och främst prata med den 

gravida och efterfråga inställningen till att uppgiftslämnande sker. Om den gravida motsätter sig ett 

uppgiftslämnande är utgångspunkten att den gravidas vilja ska respekteras. Om ett 

uppgiftslämnande krävs för att en nödvändig insats ska kunna ges som skydd för det väntade barnet, 

kan uppgifterna lämnas utan samtycke. 

1. Den part som har en oro för ett väntat barn ska ta ställning till om de sekretessbrytande 
bestämmelserna som finns i 25 kap. 12 § tredje stycket och 26 kap. 9 § andra stycket 
offentlighet- och sekretesslagen kan tillämpas i det aktuella ärendet. Lagtexten anger att den 
part som har en oro för ett väntat barn utan hinder av sekretess kan lämna uppgift om en 
gravid eller någon närstående, till en myndighet inom socialtjänsten eller en myndighet inom 
hälso- och sjukvården, om uppgiften behöver lämnas för att en nödvändig insats till skydd för 
det väntade barnet ska kunna ges.  
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Det är främst uppgifter om den gravida som det är aktuellt att lämna ut. Men även uppgifter 
om närstående får lämnas ut, t.ex. närstående som missbrukar alkohol eller narkotika, därför 
att den gravidas omgivning har betydelse för det väntade barnets skydd. Undantaget från 
sekretessen bör användas med urskiljning och varsamhet (Prop. 1990/91:111 s. 14).  

Lagtexten medger att sekretessbelagda uppgifter lämnas endast mellan hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst som är i offentlig regi. Beträffande uppgiftslämnande till enskild verksamhet 
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten måste sekretessreglerna i övrigt tillämpas.  

2. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en 
gravid som initierar kontakten är det socialtjänstens myndighetsutövning i kommunen som 
kontaktas. Respektive kommun definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin. 
Det kan vara exempelvis mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller 
barn och unga.  
 

3. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt 

lokalt överenskommen rutin.  

 

4. Vid informationstillfället kan parterna enbart lämna den information som behövs för att 

nödvändiga insatser till skydd för det väntade barnet ska kunna ges. Varje part ansvarar för 

sin bedömning av innehåll och sätt för uppgiftslämnandet. I vissa situationer kan 

uppgiftslämnandet ske via telefon men i andra fall kan ett eller flera samverkansmöte 

behövas. Om den ena parten gör bedömningen att ett samverkansmöte behövs är 

utgångspunkten att den andra parten deltar. 

 

5. Den gravida informeras om att en kontakt med den andra parten kommer att tas och vad 

som kommer att framföras. Efter att informationsutbytet skett informeras den gravida om 

att kontakten tagits och vad som framkommit.   

 

6. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet. 

Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen 

ska respektive parts åtagande framgå. 

 

Vad kommunen kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt: 

• Kommunen kan ta en kontakt med den gravida för att informera om och erbjuda hjälp 

och stöd redan under graviditeten. 

• Kommunen kan förbereda för att i samband med barnets födelse inleda utredning och 

kunna fatta beslut om insatser vid behov.  

• Kommunen kan behöva inleda utredning och göra en bedömning av om den gravidas 

egen situation är sådan att det finns förutsättningar för omhändertagande enligt Lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller Lag (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall riktat till den gravida själv. Enligt gällande rätt kan LVM inte 

tillämpas enbart till skydd för det väntade barnet. Dock framhålles, i ett äldre 

betänkande från socialutskottet (SOU 1981/82:22 s 16 ff), att ”det ofta måste anses 

föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hälsa kan skadas om hon genom att inte 

kunna hejda sitt missbruk själv blir orsak till att hennes barn föds med allvarliga och 

oåterkalleliga skador.” Någon entydig rättspraxis inom området finns dock inte. 
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Vad VGR kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt: 

• Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan 

barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med 

flera.  

• Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller 

andra förebyggande insatser. 

• Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid 

psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av 

läkemedel eller alkohol.  

 

Ansvarområden  
 

Varje områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive vårdsamverkansområde ansvarar för 

implementering och uppföljning av denna riktlinje, samt för framtagande av lokala rutiner.  

Områdesansvarig eller verksamhetschef ansvarar för att tydliggöra parternas ansvar och 

kommunikation såväl inom den egna organisationen som mellan myndigheterna.  

 

Giltighetstid 
Riktlinjen giltig t.om. 31 december 2023  

 

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland fastställs av: 

 

 

För Västra Götalandsregionen  För kommunerna i Västra Götaland 

Datum    Datum  

 

   

Ann Söderström   Ann-Christine Järnström 

Hälso- och sjukvårdsdirektör    Direktör VästKom 

 

 

 

 

 



           

 
 

Remiss, 2019-09-26 
 

Synpunkter på förslag till  
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 

 
Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- och 
sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. En 
partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och 
kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget.  

Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för 
att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Syftet med 
riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa jämlik tillgång till 
insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade 
barnet genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och 
föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt 
perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under 
graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till 
förmån för det väntade barnet.  

Riktlinjen riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen eller 
kommunerna i Västra Götaland som verksamhetschef, områdesansvarig eller ansvariga 
för verksamheter som möter målgruppen.   

Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att 
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet för 
det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing. 

Uppdragsgivare är Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom och Ann 
Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.  
 
Lämna synpunkter senast den 13 december 2019 

 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Tina Andersson 
Regionens Hus  
411 04 Göteborg 

tina.andersson@vgregion.se   
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Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:  

Göteborgsregionen  Fyrbodals kommunalförbund   

gr@goteborgsregionen.se 
 
Vid frågor:  
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se  
 

Kansli@fyrbodal.se   
 
Vid frågor:  
annica.johansson@fyrbodal.se  

Skaraborgs Kommunalförbund  Boråsregionen 

SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se 
 
Vid frågor:  
Karin.ahlqvist@skaraborg.se  

info@borasregionen.se  
 
Vid frågor:  
maria.andersson.willner@borasregionen.se  

 

 

För frågor kontakta:   
Tina Andersson, Västra Götalandsregionen             Charlotta Wilhelmsson, VästKom   
tina.andersson@vgregion.se                     charlotta.wilhelmsson@vastkom.se  
0700-20 64 29                    0703-42 81 77 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00854 1.1.2.1 

  

 

 

Remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat 

barn- samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland 

 

Remissinstanser 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 19 november 

från IFON och SON samt 26 november från ALN. Remissen ska behandlas 

på Kommunstyrelsen 9  december, därav är remisstiderna anpassade till era 

respektive nämndmöten, för att underlätta handläggningen till KS.  

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00854 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00113 1.1.3.0 
 

  

 

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2020.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2020 förslås hållas klockan 17:00 

följande dagar:  

Tisdagen den 28 januari 

Måndagen den  24 februari 

Tisdagen den 24 mars 

Tisdagen den  21 april 

Tisdagen den 19 maj 

Tisdagen den 9 juni 

Måndagen den 24 augusti  

Måndagen den 14 september 

Tisdagen den 20 oktober 

Tisdagen den 17 november 

Tisdagen den 15 december  

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka 

före nämndsammanträdet. För att ge allmänheten större möjlighet att följa och 

informera sig om nämndens arbete är sammanträdena öppna för allmänheten.               

                                

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00116 2.4.4.25 
 

  

 

Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och 

donationsfonder hösten 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfond 1 delas ut enligt förslag och 

översänder den till Ekonomistyrning.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden fördelar medel ur sociala fonder två gånger om året. 

Fonderna är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner med 

svårigheter i sin dagliga livsföring. 

Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för 

Arbetslivsnämnden i Borås att fördela hösten 2019; 

Fond   Belopp  Utdelning  

Borås Stads sociala samfond 1 200 006 kr 199 870 kr 

Totalt föreslås att 253 personer får dela på 199 870 kronor.              

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Ekonomistyrning 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00122 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden november 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020. 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14  § 408  

Delårsrapport 2019 samt information om extra utvecklingsmedel från 

Sjuhärads samordningsförbund. 

 

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14  § 408  

Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om preliminära 

anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till 

omfördelningar av mottagandet mellan länets kommuner. 

 

4. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14  § 408 Länsstyrelsens förslag till 

kommuntal för mottagande av nyanlända för 2020. 

 

               

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-26 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00123 1.2.3.25 

Delegationsbeslut november 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2019-10-22, § 18-20.

Lars-Åke Johansson 
Ordförande

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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