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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-

11 
Budget2019 

Budget 
2019-11 

Utfall 2019-
11 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-9 573 -14 196 -13 009 -11 295 -13 396 800 

Politisk 
verksamh
et 

-1 040 -1 505 -1 379 -1 335 -1 505 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-66 710 -84 521 -77 467 -68 118 -77 521 7 000 

Försörjnin
gsstöd 

-51 371 -54 000 -49 500 -48 187 -54 000 0 

Integratio
n 

-5 752 -4 480 -4 105 -8 444 -4 480 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-69 109 -53 496 -61 234 -73 038 -60 099 -6 603

Feriearbet
en 

-12 298 -13 800 -13 800 -11 699 -12 800 1 000 

Övrigt -3 433 -4 870 -4 461 -3 686 -4 870 0 

Buffert 0 -2 332 -2 138 0 0 2 332 

Summa -219 286 -233 200 -227 093 -225 802 -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 7 000 tkr

 Försörjningsstöd plus minus noll

 Integration plus minus noll

 Arbetsmarknadsinsatser underskott med 6 603 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 november, 48 187 tkr. Budgeten för samma period är 49 500 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 1 313 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 
3 184 tkr och jämfört med år 2017 är resultatet bättre med 5 399 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 

November 4 886 November 4 774 November 5 627 

S:A Jan-Nov 48 187 S:A Jan-Nov 51 371 S:A Jan-Nov 53 586 

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 november har personalkostnaden varit 14 276 427 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
8 732 998 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 5 543 429 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 4 620 321 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 5 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i november har varit 75 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-11-30, 689 hushåll jämfört med 2018-11-30, 678 hushåll 
och 2017-11-30, 788 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-11-30, 398 
hushåll jämfört med 2018-11-30, 412 och 2017-11-30, 481. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2019-11-30, 99 %, jämfört 
med 2018-11-30, 98 % samt 2017-11-30, 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 180 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 7 000 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 2019-11-30, 308 st, jämfört med 2018-11-30, 549 st. 

 Utav de 308 mottagna flyktingarna kommer 36 % från Afghanistan, 20 % Syrien, 11 % från
Somalia, 8 % från Turkiet, 4 % från Etiopien, 4 % 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 45 % i åldern 20-39 år, 17 % 7-15 år, 13 %, 16-19 år, 11 % 40-59 år, 7 %
0-5 år, 3 % 6 år, samt 4 % 60 -.

 46 % kvinnor och 54 % män.

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 184 personer, utav de 184 personerna är det
20 %, som gått i skola över 12 år, 17 %, som gått i skola 10-12 år, 17 %, 7-9 år, 11 % som gått i
skola 4-6 år, 6 % som gått i skola 1-3 år, samt 29 % ingen utbildning/uppgift saknas.

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september-oktober-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 2 067 930 kr, antal i november 51, 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-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 8 251 740 kr, antal i november 191, 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-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 2 470 860 kr, antal i november 65, antal i oktober 67, antal 65 i september, 
antal 61 i augusti, 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-november har 
Arbetslivsnämnden överfört 19 199 350 kr, antal i november 462, antal i oktober 483, antal i september 
484, 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. 
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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 

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 november 2019 har det varit 524 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 2019-11-30, 493 personer jämfört med 2018-11-30, 637 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön

Varav växla bidrag mot lön var 2019-11-30, 75 personer jämfört med 2018-11-30, 74 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. 57 personer har
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under november 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
november 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 november har det varit 8 ungdomar

 Lokalt kunskapslyft, där under november 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 november 2019 har antalet varit 493 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 155 Trygghetsanställningar

 101 Nystartsjobb

 73 Extratjänster

 64 OSA Anställningar

 59 Utvecklingsanställningar

 23 Introduktionsjobb

 12 Lönebidrag

 6 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 6 603 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. Länsstyrelsen 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 Nov 2018 Budget 2019 Utfall Nov 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  679 650 689 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Nov 2019 

Mottagna flyktingar  549 400 308 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Nov 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 563 500 418 

Antal växla bidrag mot 
lön  74 75 75 

 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Per-Olof Jinnegård 
Handläggare 
033-35 38 85

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00080 1.2.4.1 

Budget 2020:2 

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 2020:2, Arbetslivsnämnden.

Samverkan 

Fackliga organisationer, FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 
 

 

 

Budget 2020:2 

Arbetslivsnämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Arbetslivsnämnden, Budget 2020:2 2(20) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Omvärldsanalys ................................................................................ 4 

2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 ................................ 7 

3 Indikatorer och uppdrag ................................................................... 8 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga .................................................. 8 

3.2 Företagandet växer genom samverkan ......................................................... 9 

3.3 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 9 

4 Nämndens verksamhet ................................................................... 11 

4.1 Ekonomiskt sammandrag ............................................................................ 11 

4.2 Nämndens uppgift ....................................................................................... 11 

4.3 Ekonomiska förutsättningar ......................................................................... 12 

4.4 Verksamhet 2020 ........................................................................................ 14 

5 Verksamhetsmått ............................................................................ 20 

5.1 Individ- och familjeomsorg ........................................................................... 20 

 

  



Arbetslivsnämnden, Budget 2020:2 3(20) 

1 Inledning 

Arbetslivsnämndens uppgifter 2020 

Arbetslivsnämnden fullgör 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 även för kommunens 
insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för nyanlända, samt har ett 
samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har 
befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella 
minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

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

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

Till nämndens uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. 

Verksamheten 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

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

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer. 
Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementera i nämndens ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

IOP 2020 

 Borås Basket, funkis till jobb 1 000/tkr/år gäller till 2022

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

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

 Studieförbundet Vuxenskolan Spira 3 200 tkr gäller till 2021

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2020
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2  Omvärldsanalys 

Arbetslöshet i Borås Stad 

Öppet arbetslös och sökande i program 

År 2019 oktober 4 068 personer, År 2018 oktober, 3 846 personer, en ökning med 222 personer 2019 
jämfört med 2018. 

Arbetslösa över 6 månader 

År 2019 oktober 2 263 personer, år 2018 oktober 2 260 personer, en ökning med 3 personer. 

Arbetslösa över 12 månader 

År 2019 oktober 1 481 personer, år 2018 oktober 1 474 personer en ökning med 7 personer. 

Arbetslösa över 24 månader 

År 2019 oktober 728 personer, år 2018 oktober 701 personer en ökning med 27 personer. 

Totalt antal extratjänster 

År 2019 oktober 75 personer, år 2018 256 personer en minskning med 181 personer. 

Öppet arbetslös och sökande i program ungdomar upp till 25 år 

År 2019 oktober 558 personer, År 2018 oktober, 472 personer, en ökning med 86 personer 2019 
jämfört med 2018. 

Arbetslösa över 6 månader 

År 2019 oktober 165 personer, år 2018 oktober 189 personer, en minskning med 24 personer. 

Arbetslösa över 12 månader 

År 2019 oktober 105 personer, år 2018 oktober 124 personer en minskning med 19 personer. 

Arbetslösa över 24 månader 

År 2019 oktober 38 personer, år 2018 oktober 52 personer en minskning med 14 personer. 

Öppet arbetslös och sökande i program utrikesfödda 

År 2019 oktober 2 465 personer, År 2018 oktober, 2 408 personer, en ökning med 57 personer 2019 
jämfört med 2018. 

Arbetslösa över 6 månader 

År 2019 oktober 1 508 personer, år 2018 oktober 1 544 personer, en minskning med 36 personer. 

Arbetslösa över 12 månader 

År 2019 oktober 1 018 personer, år 2018 oktober 1 021 personer en minskning med 3 personer. 

Arbetslösa över 24 månader 

År 2019 oktober 519 personer, år 2018 oktober 493 personer en ökning med 26 personer. 

Källa: Arbetsförmedlingen statistik 2019-11-22 
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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

 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: SCB:s 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. 
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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-november snittet 707 hushåll som mest 732 hushåll och som lägst 678.

 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-oktober 2019 har snittet varit 98,59 %. 

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 -november 2019 är 406 hushåll som högst 419 hushåll och som lägst 388
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 350. 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

 År 2019, prognos 330 nyanlända flyktingar

 År 2020, prognos 300 nyanlända flyktingar

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

 Afghanistan 36 %.

 Syrien 20 %

 Somalia 11 %

 Turkiet 8 %

 Etiopien 4 %

 Eritrea 4 %

 Iran, 4 %.
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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 1 258 kommer att arbeta som feriearbetare (prognos 3 871 som kunde söka
feriearbete)

 År 2020, budget 1 300 feriearbeten. (prognos 3 885 ungdomar som kan söka arbete som
feriearbetare).

2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Inga stora förändringar. 
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3 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 
Senaste 

utfall 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. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att samhällsintroduktion 
erbjuds på alla familjecentraler. 

Arbetslivsnämnden ska tillsammans med 
Förskolenämnden erbjuda nyanlända 
samhällsorientering på familjecentralen. 
Utbildningen kommer att vara på modersmål och 
innehålla: 

Barnens rättigheter, förskola och skola 
Att utbilda sig, försörja sig och utvecklas i Sverige 
Arbetsmarknaden och att söka arbete 
Jämlikhet och mänskliga rättigheter 
Att vårda sin hälsa 

Under utbildningen kommer förskoleverksamhet att 
erbjudas. 
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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 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Växla bidrag mot lön 78 minst 75 66 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 
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 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

3 3,3 3,2 3,1 3 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3 4 3 2 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

40 43 50 

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

414 465 416 410 375 

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 
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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. 

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. 

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. 
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4  Nämndens verksamhet 

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkter 185 150 198 614 186 602 171 480 -15 122

Kostnader -416 018 -427 285 -421 777 -406 655 15 122

Buffert -2 332 0 -2 375 -2 375 0 

Nettokostnader -233 200 -228 671 -237 550 -237 550 0 

Kommunbidrag 233 200 233 200 237 550 237 550 0 

Resultat 0 4 529 0 0 0 

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 3 000 3 000 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 

Arbetslivsnämndens uppgifter 2020 

Arbetslivsnämnden fullgör 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 även för kommunens 
insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser för nyanlända, samt har ett 
samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har 
befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella 
minoriteter och finskt förvaltningsområde. 

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

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

Till nämndens uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, samt att representera Borås Stad när 
det gäller Tolkförmedling Väst. 

Verksamheten 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

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

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 
erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenörer. 
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Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementera i nämndens ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

IOP 2020 

 Borås Basket, funkis till jobb 1 000/tkr/år gäller till 2022

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

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

 Studieförbundet Vuxenskolan Spira 3 200 tkr gäller till 2021

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2020

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. 

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 54 000 tkr. 

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.
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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 1 258 kommer att arbeta som feriearbetare (prognos 3 871 som kunde söka
som feriearbetare)

 År 2020, Budget 1 300 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.  

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 Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Central 
administration 

Intäkt 105 105 0 0 0 

Kostnad -14 301 -13 501 -15 117 -14 878 239 

Nettokostnad -14 196 -13 396 -15 117 -14 878 239 

Politisk verksamhet 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 505 -1 505 -1 575 -1 585 -10

Nettokostnad -1 505 -1 505 -1 575 -1 585 -10

IFO ekonomiskt 
bistånd exkl. 
försörjningsstöd 

Intäkt 19 138 19 138 22 737 21 301 -1 436

Kostnad -103 659 -97 659 -112 470 -110 727 1 743

Nettokostnad -84 521 -78 521 -89 733 -89 426 307 

Försörjningsstöd 

Intäkt 5 200 5 200 4 500 4 200 -300

Kostnad -59 200 -59 200 -57 500 -57 200 300

Nettokostnad -54 000 -54 000 -53 000 -53 000 0 

Integration 

Intäkt 24 210 22 000 24 060 22 504 -1 556

Kostnad -28 690 -26 480 -28 170 -26 557 1 613

Nettokostnad -4 480 -4 480 -4 110 -4 053 57 

Arbetsmarknadsinsat
ser 

Intäkt 134 326 148 000 133 134 121 249 -11 885

Kostnad -187 822 -207 099 -185 504 -175 208 10 296

Nettokostnad -53 496 -59 099 -52 370 -53 959 -1 589

Feriearbeten 

Intäkt 55 55 55 110 55 

Kostnad -13 855 -12 855 -14 355 -13 410 945 

Nettokostnad -13 800 -12 800 -14 300 -13 300 1 000 

Övrigt 

Intäkt 2 116 2 116 2 116 2 116 0 

Kostnad -6 986 -6 986 -7 086 -7 090 -4

Nettokostnad -4 870 -4 870 -4 970 -4 974 -4
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Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 332 0 -2 375 -2 375 0 

Nettokostnad -2 332 0 -2 375 -2 375 0 

Totalt      

Intäkt 185 150 196 614 186 602 171 480 -15 122 

Kostnad -418 350 -425 285 -424 152 -409 030 15 122 

Nettokostnad -233 200 -228 671 -237 550 -237 550 0 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning

 Planera hur klienten kan ta ansvar för för sin egen ekonomi

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi

 Bevaka barnrätten

 Tidig upptäckt av våld

Under 2020 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som söker ekonomiskt 
bistånd. 

Verksamheten kommer fortsätta under år 2020 att arbeta med att ta fram metoder och kartlägga 
långvarigt bidragsberoende. 

Verksamheten arbetar även med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

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. 

Under 2020 ska även relationsvåldsenheten arbeta med att motverka prostitution. 

Alternativa arbetsmarknaden (IFO) 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar som har en begränsad arbetsförmåga. 

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 180 personer 
har olika former av arbetsmarknadsställningar och praktikplatser. 

Inriktningen är en återvinning och återbruksverksamhet byggt på ett kretsloppstänkande som samtidigt 
är sysselsättningsskapande. 
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Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

 Borås Stads flyktingmottagning/etableringsinsatser

 Integrationsarbete

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

Borås Etableringscenter 

I Borås Etableringscenter ingår uppdragen administration, samhällsinformation samt tolkservice för 
nyanlända flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade. Prognosen är 
att verksamheten hanterar 600 nyanlända flyktingar. 5 tjänster är överflyttade till Jobb Borås beroende 
på att färre flyktingar har kommit under 2019, prognos att 300 flyktingar kommer för år 2020. 

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

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 Stad, 
anställda i Borås Stad samt politiker i Borås Stad. 

Satsningar under integrationsområdet för år 2020. 

 Integrationsråd

 Integrationsnätverk

 Flyktingguider/Fadderfamiljer

 Samhällsvägledning

 Integrationsdag.

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret samt ansvaret att följa upp Borås Stads arbete med att 
tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Under 2019 har Kommunfullmäktige antagit ett program för nationella minoriteters 
rättigheter gentemot samtliga förvaltningar och bolag. Av programmet framgår att Arbetslivsnämnden, 
förutom att samordna arbetet, ska planera egna aktiviteter som skall utföras för minoritetsgrupperna. 
Under 2020 avser Arbetslivsnämnden att genomföra följande aktiviteter: 

 Fortsatt kunskapsspridning om minoritetslagstiftningen

 Bjuda in och hålla samrådsmöten med företrädare för nationella minoriteter, med en särskild
skyldighet gentemot Sverigefinska minoritet utifrån att Borås Stad är förvaltningsområde samt
gentemot romska minoriteten där det arbetas med romsk inkludering

 Anordna en Minoritetsdag, tillsammans med minoriteterna

 Bedriva minoritetsservice för den svenskfinska minoriteten

 Sammankalla till styrgruppsmöten, för förankring av minoritetsfrågor och
förvaltningsområdesfrågor för den Sverigefinska minoriteten, med övriga berörda förvaltningar



Arbetslivsnämnden, Budget 2020:2 18(20) 

 Bedriva utvecklingsarbete inom romsk inkludering och vara sammankallade till det Romska 
rådet. 

 Sammankalla till ett politiskt råd årligen, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsfrågor för den Sverigefinska minoriteten, i berörda nämnder. 

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 500 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 

Vidare arbeten Jobb Borås med: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

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

 Administrera och handlägga verksamheterna, lokalt kunskapslyft, ungdomslöner, extratjänster, 
unga med funktionsnedsättning, växla bidrag mot lön samt urbant utvecklingsarbete och en 
satsning på kortutbildade.  
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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.  

4.4.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

Inga stora förändringar. 
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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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Yttrande över Remiss - Digital strategi 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remiss Borås stads digitala strategi.         

Ärendet i sin helhet 

Digitaliseringen ger många nya möjligheter och kommer att utmana 

kommunens verksamhet och arbetssätt. De tjänster som kommunen idag 

erbjuder kommer att behöva anpassas till nya behov. Kommunens innevånare 

ska kunna lösa sina ärenden på nya sätt utifrån digitalt och mobilt först. 

Repetitiva arbetsuppgifter kan ersättas med tekniska lösningar och frigöra tid 

för annat.  

Möjligheterna att realisera nya tjänster och förmågan att möta nya behov är 

starkt beroende av hur kommunen kan använda sin data och information. 

Utifrån tillgång till och kvalitet på data och information kan kommunen skapa 

insikter som bidrar till att erbjuda relevant service. Kommunen bidrar till det 

digitala ekosystemet genom att dela data och information med andra aktörer 

som i sin tur skapar lösningar.   

Digitalisering kräver möten över gränserna; verksamhet, teknik, juridik, 

kommunikation och säkerhet. Arenan har i större utsträckning blivit gemensam. 

Kommunens framgång kommer till stor del att påverkas av hur enkelt det är att 

arbeta över gränserna. Tydlighet kring upphandling, förvaltning, utveckling, IT 

infrastruktur samt kommungemensamma IT-tjänster ger en gemensam digital 

plattform att utgå från och mötas på, vilket underlättar vårt arbete och 

säkerställer bättre en bättre service till kommunens innevånare. 

Det är dock viktigt vid behov att det finns utrymme för personliga möten. 

Digitala lösningar kan aldrig helt ersätta det personliga mötet.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss - Digital strategi 2020.                               

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav



Borås Stad  |  Digital strategi            3

Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra.

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.



Borås Stad  |  Digital strategi            5

Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00983 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. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017
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Datum 

2019-12-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00126 1.1.3.0 

Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden: 

Patric Cerny (L) och Georg Guldstrand (M) för verksamhetsområde……….. 

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har i början av mandatperioden utsett kontaktpolitiker 

inom samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom 

utsett område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och 

resultat, samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och 

tjänstemän. 

Grupperna är indelade i fyra olika verksamhetsområden enligt följande: 

 Försörjningsstöd/Personligt ombud

 Återbruk/ Trygghetsinsatser

 Jobb Borås/Feriejobb

 Integration och nationella minoriteter/Introduktion.

Ärendet i sin helhet 

Vid Arbetslivsnämndens sammanträde 2019-03-20 valdes kontaktpolitiker för 

2019-2022. Två av nämndens ersättare har avsagts sig sitt förtroendeuppdrag i 

Arbetslivsnämnden. Fullmäktige beslutade att utse Patric Cerny (L) och Georg 

Guldstrand (M) till nya ersättare i Arbetslivsnämnden och ska därmed väljas till 

nya kontaktpolitiker av Arbetslivsnämnden. 

Försörjningsstöd/Personligt ombud – Sam Siavashee (MP), Anne-Marie 

Ekström (L), Marie Samuelsson (S) och Jonas Garmarp (M).  

Återbruk/Trygghetsinsatser – Maria Hermansson (C), ordförande Lars-Åke 

Johansson (S) och Jan Nilsson (SD).  

Jobb Borås/Feriejobb – Kristina Nyberg Smahel (S), Abdullahi Warsame (S), 

2: vice ordförande Mattias Danielsson (C) och 1:e vice ordförande Birgitta 

Bergman (M).  
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Integration och nationella minoriteter/Introduktion – Liridona Rexhepi 

(S), Falco Güldenpfennig (KD), Crister Spets (SD), Jessica Sjösten (M) och 

Lina Nilsson (M).  

Uppdragsbeskrivning 

Kontaktpolitikernas uppdrag är att mer ingående följa utvalda verksamheter 

inom Arbetslivsnämnden. Dialog om resultat är centralt. Utgångspunkten för 

kontaktpolitikerna är alltid ökad måluppfyllelse för arbetet som bedrivs inom 

nämnden. För att kunna ta del av ledningen, personalen, deltagarnas och andra 

intressenters intryck och kunskaper behövs ett tydligt upplägg och innehåll för 

kontaktpolitikerna.  

Omfattningen är en halvdags verksamhetsbesök per termin som sker under 

dagtid. Verksamhetschefen ansvarar för kallelse och innehåll inför besöket. 

Upplägget innebär att kontaktpolitikerna först träffar ansvarig verksamhets- och 

enhetschef/er, därefter personalen och sedan deltagarna där det är möjligt. 

Besöket avslutas med återsamling och dialog tillsammans med ledningen.     

Datum för besök bör planeras in och sker förslagsvis under maj respektive 

november, om inte särskilda skäl för annat besöksdatum finns. Åter-

rapportering av verksamhetsbesök och annat relevant, sker under kommande 

nämndssammanträde. 

Kontaktpolitikerna utses i grupper om lämpligtvis 4-5  per verksamhetsområde. 

Det är önskvärt om indelningen sker utifrån att i första hand en av politikerna 

tillhör majoriteten och den andra oppositionen. I andra hand är det bra om 

indelning sker utifrån att den ene politikern har erfarenhet av kontaktpolitiker 

rollen från förra mandatperioden och att den andre politikern är ny i nämnden.  

I tredje hand bör den ena kontaktpolitikern vara kvinna och den andra en man. 

Områdena är: Försörjningsstöd/Personligt ombud, 

Återbruk/Trygghetsinsatser, Jobb Borås/Feriejobb och Integration och 

nationella minoriteter/Introduktion.  

Förslag på frågeteman 

• Beskriv verksamheten och era resultat. Vilken bedömning/analys

gör ni själva? Ser ni några återkommande tendenser? Vilka?

• Hur står era resultat i relation till uppsatta mål?

• Vilka är era starka sidor? Vilka är era förbättringsområden?

• Vilka olika uppföljningar gör ni regelbundet på enheten? Hur

samlas resultaten in? Vilka tar del av resultaten?

• Hur, när och av vem får den enskilde medarbetaren återkoppling

och feedback på egna resultat, egna framgångar och egna

förbättringsområden?
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• Hur, när och av vem får medarbetare i hela organisationen en

samlad bild över enhetens totala resultat? Hur sker återkoppling

av resultat enligt ovan till deltagaren?

• På vilket sätt har ni förändrat i er organisation mot bakgrund av

de (goda/försämrade) resultat ni har gjort?

• Samverkan med andra enheter eller nyckelaktörer?

• Hur har ni arbetat med vårens/höstens/årets resultat?

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-12-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00128 1.1.6.3 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Kvinnojouren Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.      

Ärendet i sin helhet 

Kvinnojouren i Borås erbjuder Borås stad att ingå en IOP överenskommelse 

för att stödja stadens arbete med hedersvåld och relationsvåld, och erbjuda 

akuta skyddade boendeplatser för utsatta kvinnor. 

I samarbetet ingår att staden och Kvinnojouren tillsammans utvecklar arbetssätt 

att bemöta hedersvåld och relationsvåld samt ge säkerhet så snabbt som möjligt 

för utsatta kvinnor och barn. Utvecklingsarbetet sker i en gemensam 

arbetsgrupp. 

I första hand avser IOPn att möta upp med akuta boendelösningar, där staden 

ska ersatta Kvinnojouren med en fast ”servicekostnad” om 438 tkr/år, om 

behovet kvarstår efter två dygns akutplacering, så ersätts Kvinnojouren med en 

dygnskostnad, som är samma som för övriga skyddade boenden som staden 

använder sig av. 

Överenskommelsen, gäller för ett år i taget från 1/1 2020 och till 31/12 2020, 

en automatisk förlängning med ett år sker om inte överenskommelsen sägs upp 

senast 9 månader före att IOPn löper ut. Inför varje förlängning görs 

utvärdering och överenskommelser om eventuella ändringar i villkoren. 

Den gemensamma arbetsgruppen kan även komma fram till ändringar i 

innehållet och villkoren om båda parter kommer överens om det.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kvinnojouren.
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Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 

Arbetslivsförvaltningen i Borås Stad och kvinnojouren Borås. 

Parter 

Kvinnojouren Borås, Box 979 50110 Borås Organisationsnummer 864501–5200 

Borås Stad Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan72, 503 37 Borås 

Bakgrund 

Kvinnojouren Borås är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar aktivt för 

att motverka alla former av våld. Kvinnojouren Borås tillhör riksförbundet Unizon och 

tillsammans strävar vi efter visionen ”Ett jämställt samhälle fritt från våld” och idén om alla 

människors höga och lika värde om kvinnors och mäns jämställdhet och lika rättigheter att 

leva i värdighet och frihet (oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga, 

etnicitet och/ eller trosuppfattning). Föreningen bedriver våldspreventivt arbete genom 

normkritisk makt-och genusperspektiv med syftet att få våldet att upphöra, verkar för ökad 

kunskap om mäns våld mot kvinnor i allmänhet, våld i nära relation och hedersrelaterat våld 

och förtryck samt bedriver opinionsbildande verksamhet och skapar debatt kring dessa frågor. 

Kvinnojouren Borås bedriver skyddat boende, öppensamtalsmottagning och jourverksamhet 

för kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. 

Kvinnojouren Borås startades 1981, föreningen har sedan dess haft föreningsbidrag och ett 

gott samarbete med Borås Stads olika förvaltningar. Med åren har verksamheten 

professionaliserats och utvecklats för att möta ökade krav från samhället och vi har idag en 

väl utvecklad verksamhet med god kvalitet. Kvinnojouren Borås är väl rustat för de 

utmaningar och förändringar som väntar, bland annat det nya lagförslaget om ett stärkt 

barnrättsperspektiv i skyddat boende. I och med diverse utmaningar vill vi nu ytterligare 

fördjupa samarbetet genom en överenskommelse om IOP och därmed främja stabila 

långsiktiga och ömsesidiga relationer mellan kommunen och civilsamhälle.  

Syften och mål med överenskommelsen 

Kvinnojouren Borås har anslutit sig till Överenskommelsen i Borås och vill samverka med 

Borås Stad kring utmaningar hur vi gemensamt kan utveckla välfärden när det gäller 

demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning. Syftet med 

överenskommelsen är att främja delaktighet och lokal utveckling i Borås genom stabila, 
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långsiktiga och ömsesidiga relationer mellan kommunen och Kvinnojouren Borås. Tillsammans 

bidrar vi till en positiv utveckling för våra medborgare genom att ge våldsutsatta stöd och 

skydd, minska våldet i samhället och verka för ett samhälle fritt från våld. 

Kvinnojouren Borås mål med en överenskommelse är att genom samverkan skapa 

förutsättningar för ett långsiktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad.  

Värdegrund för överenskommelsen 

Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, 

kallad Överenskommelsen i Borås. Där finns gemensamma principer och åtagande som Borås 

Stad och det civila samhället kommit överens om när de skall samarbeta.   

Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar. Öppenhet och dialog 

som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för 

transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås Stad är det särskilt viktigt att alltid 

kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används. 

Ansvarsfördelning 

Kommunens ansvar 

Kommunen har ett långtgående ansvar att tillgodose behovet av stöd och skydd för personer 

som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som upplever 

våld, vilket framgår av 2 kap 2 § SoL. Kommunen har ansvar att samordna insatserna för 

målgruppen enligt 5 kap 11 § SoL. För att nå goda resultat behöver kommunerna och den 

idéburna sektorn upprätta goda och hållbara relationer. Genom överenskommelsen om IOP 

samverkar Arbetslivsförvaltningen, Relations våldsenheten med det civila samhället i arbetet 

med att ge målgruppen stöd och skydd. Kommunen kan överlämna genomförandet av 

insatser enligt socialtjänstlagen till annan utförare. Att en förening utför insatser enligt SoL på 

uppdrag av arbetslivsförvaltningen fråntar inte förvaltningens ansvar för att insatserna är av 

god kvalitet.  

Kvinnojouren Borås 

Som utförare av insats enligt socialtjänstlagen har föreningen Kvinnojouren Borås ett eget 

ansvar enligt SoL för att insatserna håller god kvalitet. För insats som utförare enligt SoL gäller 

SoL i lämpliga delar för sådan verksamhet. 

För att säkerställa god kvalité upprätthålls och utvecklas kunskap och metodik i samklang med 

beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Personalen har adekvat utbildning för respektive 

uppdrag. Såväl personal och volontärer har spetskompetens om våld i nära relation, 

hedersrelaterat våld och förtryck och barns upplevelse av våld. Eventuella missförhållanden 

eller risk för missförhållanden rapporteras, utreds och anmäls enligt bestämmelserna om Lex 

Sarah i 14 kap 3 § SoL. Oro för barn anmäls enligt 14 kap 1 § SoL. Insatserna dokumenteras 
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enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:5 och ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete finns i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd, SOSFS 2011:9. Kvinnojouren Borås upprättar årligen en kvalitetsbilaga i samband med 

verksamhetsberättelsen. 

Tjänster som överenskommelsen innefattar 

Kvinnojouren Borås har skyddat boende med ett högt skalskydd såsom överfallslarm, 

inbrottslarm, krossäkrafönster och personal dygnet runt.  

Kvinnojouren Borås skyddade boende tillhandahåller ett rum för akutplacering dygnet runt på 

vardagar och helgdagar. Personal finns tillgängliga dygnets alla timmar för att ta emot kvinna 

med medföljande barn som utsatts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och 

förtryck som har behov av skyddat boende. För att underlätta kan personal vara behjälplig 

med transport till det skyddade boende. Sociala jouren eller polis kan även utföra transport 

till kvinnojouren Borås. Personal ska dokumentera den akuta skyddsbedömningen som är 

gjord av polis. En akutplacering på Kvinnojouren Borås kan vara i två dygn och personal på 

Relations våldsenheten skall kontaktas och de har samtal med personen och gör en 

biståndsbedömning om fortsatt skydd eventuellt på annan ort.   

Samverkan och samarbete 

Kvinnojouren Borås och Arbetslivsförvaltningen ska genom denna överenskommelse 

gemensamt arbeta mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som 

bevittnar eller utsätts för våld. Verksamhetschefen och representanter från 

Arbetslivsförvaltningen, Relationsvåldsenheten ska ha dialog kring utvecklingen samt ha 

uppföljning av akutplaceringar på skyddat boende två gånger om året. 

Utvärdering och uppföljning 

Kvinnojouren Borås upprättar årligen en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan. 

Verksamhetsberättelsen skall innehålla statik som redovisar antal individer som fått ta del av 

insatsen under året. Man ska också kunna utläsa hur de ekonomiska resurserna har använts. 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kan rapporteras årligen till 

Arbetslivsförvaltningen.  

Ekonomi 

Serviceavgift 

Kvinnojouren Borås erhåller fast serviceavgift på 438 000 kr per år. Serviceavgiften faktureras 

av Kvinnojouren Borås i början av innevarande år. 

Servicetjänst 

När en akutplacering varar i mer än 2 dygn utgår en servicetjänstavgift fr.o.m 3:e dygnet. 

Dygnsavgiften blir då den fastställda dygnsavgiften per person för skyddat boende. 

Kommuner som omfattas av IOP och verksamhetsbidrag erhåller en rabatterad dygnsavgift 
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mot övriga placerande kommuner. Dygnskostnaden indexeras årligen med 

konsumentprisindex och avtalas individuellt i samband med varje placering. Fakturering sker 

månadsvis.  

Grundläggande förutsättningar för överenskommelsen 

Kvinnojouren Borås förbinder sig att följa tillämpliga laga, författningar och föreskrifter inom 

verksamhetsområdet. Kvinnojouren Borås är arbetsgivare och svarar för att följa 

arbetsrättsliga lagar och författningar samt branschenliga avtal. Kvinnojourens personal och 

volontärer har lagstadgad sekretess. 

Period för överenskommelsen 

Överenskommelsen gäller för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020. 

Omförhandling 

Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar om villkoren i 

denna överenskommelse. IOP förlängs med ytterligare en period om inte parterna säger upp 

avtalet senast nio månader före förfallodag.  

Kontaktpersoner 

Kontaktperson för Kvinnojouren Borås är verksamhetschef. Kontaktperson från 

Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad är XXXXXXXX 

Avtalets undertecknande 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar till var och en av parterna. 

______________________________  ___________________________ 

Ort och datum       Ort och datum 

______________________________  ____________________________ 

Ordförande arbetslivsnämnden       Ordförande Kvinnojouren Borås 
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Datum 

2019-12-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00119 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på Initiativärende - Feriearbete för asylsökande 

ungdomar  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har utrett, men ser inga möjligheter att erbjuda feriejobb för 

asylsökande och avstyrker därför ärendet.       

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har utrett frågan men ser inga möjligheter att erbjuda 

feriejobb för asylsökande. Feriejobb till asylsökande är det inte praktiskt 

genomförbart. Vid kontakt med Migrationsverket är svaret att alla inkomster 

under asyltiden avräknas krona för krona från dagersättningen, så den 

asylsökande skulle inte få ut något av ersättningen för feriejobbet. Detta har 

gällt även tidigare, men inte tillämpats så strikt som det görs nu.        

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Initiativärende - Feriearbete för asylsökande ungdomar.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende, Arbetslivsnämnden 

2018-11-27 

 

Sommarjobb är viktigt för att ge unga människor sin första arbetslivserfarenhet, och att man med sin 

första lön ska kunna göra saker man själv har önskat. 

Dessvärre har inte alla ungdomar som vill arbeta under sommaren kunnat ta del av Borås stads 

feriearbeten då kommunen inte har kunnat betala ut lön till personer som inte har 10-siffrigt 

personnummer. Detta gör att asylsökande ungdomar exkluderats från möjligheten till sommarjobb i 

kommunen, vilket går stick i stäv med Borås stads integrationsarbete. 

Många kommuner har stött på samma hinder, men det har visat sig att flera kommuner har kunnat 

lösa problemet genom att som i exempelvis Kramfors erbjuda feriepraktik där utbetalningen skett 

genom stipendium. Även Emmaboda har kunnat erbjuda feriepraktik med ersättning. 

Mot bakgrund av att problemet har gått att lösa på andra håll i landet, så föreslår vi att det blir 

tillåtet även för asylsökande ungdomar att söka till kommunens feriearbeten och att kommunen då 

det inte är möjligt med utbetalning av lön får betala ut motsvarande summa på annat lämpligt sätt 

istället, t.ex. genom ersättning för praktik. 

 

 

 

Vänsterpartiet i Borås föreslår 

- att uppdra åt Arbetslivsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på hur 

asylsökande ungdomar som inte har 10-siffrigt personnummer ska kunna söka och få ta del 

av kommunens feriearbeten på samma villkor som andra boråsare från och med 2019. 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Borås, 

 

 

Jonas Edberg 
2:e vice ordförande 

Stefan Lindborg 
Ersättare 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 
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Datum 

2019-12-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00129 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden december 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25 § 484 

Delårsrapport 2019 från Tolkförmedling Väst 

Dnr 2019-00131 

 

2. Arbetslivsförvaltningen 2019-10-08 FSG Protokoll  

 

3. Arbetslivsförvaltningen 2019-11-12 FSG Protokoll 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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