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Datum 

2021-01-15 
 

Instans 
Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde 

(distansmöte) i Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 26 

januari 2021 klockan 17:00. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Lars-Åke Johansson 
Arbetslivsnämndens Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker via Teams enligt 

följande:  

 

Mitt-S samverkan onsdagen den 20 januari klockan 16:30.  

Moderater och Kristdemokraterna måndagen den 18 januari klockan 17:30. 

Sverigedemokraterna måndagen den 25 januari klockan 17:00. 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Udén Hoff, 033-35 84 69 eller via e-post: 

Margareta.Uden-Hoff@boras.se. 
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5. Svar på Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala 
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Dnr 2020-00103 1.1.3.1 1 

6. Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 
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Dnr 2020-00132 1.1.3.0 1 
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Svar på Kortrapport - Uppföljande granskning av det 

kommunala aktivitetsansvaret 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte var att följa 

upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur 

arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.  

Dock är det viktigt att notera att från föregående granskning 2014 har 

kommunens ansvar övergått till ett aktivitetsansvar från ett tidigare 

informationsansvar. Härav kan uppföljningen, resultatet av rapporten inte helt 

jämföras med hur situationen var vid den förra granskningen. 

Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger 

en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har 

Arbetslivsnämnden jobbat med att åtgärda, och gett utökade resurser för KAA. 

Sedan 1 april 2020 har även en tvärsektoriell enhet skapats för arbetet med det 

kommunala aktivitetsansvaret.  

Från verksamheten upplevs att revisorerna varit intresserade av verksamheten, 

och de som arbetar där getts goda möjligheter att redogöra för sitt arbete. 

Stadsrevisionen har genomfört intervjuer med enhetschef för KAA men också 

med representanter från de övriga involverade förvaltningarna. Verksamheten 

har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta att utvecklas. 

Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen kunde 

konstatera. Det är också tydligt hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom 

området och hur effekten av insatser mäts. Det finns vidare en tydlig 

ansvarsfördelning och målsättning för verksamheten och en fastställd 

verksamhetsplan, vilket Stadsrevisionen vid den tidigare granskningen kunde 

konstatera som bristfälligt. 

Stadsrevisionen konstaterade att verksamhetsplanen innehåller en skrivelse om 

betydelsen av framtida viktiga samverkanspartners såsom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.  
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Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns 

som samverkanspartner. Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan 

tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska ansvarsområde. Därför 

har kontakter tagits, för att söka samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen 

kring aktuell målgrupp.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Inledning
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung 
människas liv kommer att utvecklas. En ungdom som ald-
rig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymna-
sieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande 
kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning 
eller arbete begränsas. Det är därför viktigt att samhällets 
insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utveck-
lingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också 
viktigt att insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdo-
marnas behov, förutsättningar och mål. Kommunerna har 
skyldigheter och ett viktigt ansvar genom sitt så kallade 
aktivitetsansvar för ungdomar.1

Stadsrevisionen granskade 2014 det kommunala aktivitets-
ansvaret i Borås Stad. Granskningen identifierade följande 
utvecklingsområden för att förstärka en ändamålsenlig 
hantering inom området:

• En tydlig målsättning för verksamheten behövde 
formuleras.

• Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för 
informationsansvaret tydliggjordes och doku-
menteras och att gränsdragningen gentemot 
Utbildningsnämndens uppdrag förtydligades.

• Dokumenterade rutiner skulle fastställas för hur 
målgruppen skall kontaktas samt vilka åtgärder 
som skall erbjudas.

• Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på 
individ- och organisationsnivå.   

Syfte och frågeställningar
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp gransk-
ningsresultaten från 2014 års granskning och genomföra 
en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 
i Borås Stad.

Följande revisionsfrågor har formulerats:

• Vilka åtgärder har genomförts inom området i 
Borås Stad sedan 2014?

• Vilka styrdokument och rutiner har Borås Stad 
antagit inom området? 

• Hur ser Arbetslivsnämndens uppdrag ut inom 
området?

1 Skolverket; Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas 

aktivitetsansvar

• Hur ser gränsdragningen ut gentemot Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden? 

• Genomförs uppföljningar av åtgärder och hur  
mäter man effekterna av dessa? 

Granskningen avgränsas till att endast omfatta det kom-
munala aktivitetsansvaret.

Revisionskriterier i granskningen är i första hand skollagen 
(2010:800), SL och övrig tillämplig lagstiftning. Övriga 
revisionskriterier är Borås Stads styrdokument, riktlinjer 
och rutiner.

Bakgrund
Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar för-
tydligades i skollagen den 1 januari 2015. Sedan 2015 är 
det inte längre ett informationsansvar utan ett aktivitets-
ansvar. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitets-
ansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen 
och som har fullgjort sin skolplikt. 2 

Aktivitetsansvaret gäller bara ungdomar som har full-
gjort sin skolplikt eller som skulle ha haft skolplikt om de  
varit i skolpliktig ålder när de blev folkbokförda i Sverige. 
Asylsökande och papperslösa ungdomar har inte skolplikt 
och omfattas inte av det kommunala aktivitetsansvaret.

Rapporten som skrevs 2014 handlade om informationsan-
svaret för åldersgruppen 16-19 åringar. Det kommunala 
aktivitetsansvaret 2020 omfattar ungdomar som: 

• inte har fyllt 20 år.

• har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbok-
förda i landet efter skolpliktig ålder.

• inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan  
eller motsvarande utbildning. 

• inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesär-
skolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning 
med godkänt resultat.

Enligt Skolverket ska arbetet med aktivitetsansvaret pågå 
året runt. Kommunerna kan organisera arbetet på ett 
lämpligt sätt, så länge de uppfyller kraven i skollagen. 
Skolverket har i uppdrag att erbjuda stöd till  kommunerna 
i genomförandet av aktivitetsansvaret. 

2 Skolverket; Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas 

aktivitetsansvar
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Det bör enligt Skolverket finnas en tydlig ansvarsfördel-
ning och tydliga rutiner. Det kan till exempel handla om 
rutiner för att hantera information om elever avbryter sin 
utbildning, rutiner för hur ofta och på vilket sätt ungdo-
mar som tillhör målgruppen ska kontaktas och rutiner för 
hur man tillvaratar ungdomarnas åsikter och erfarenheter. 

Ur Skolverkets allmänna råd framkommer det att kom-
munernas aktiviteter omfattar allt från kartläggning, 
uppsökande verksamhet till olika insatser för att moti-
vera ungdomar att återuppta eller påbörja en utbildning. 
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:3

• hålla sig informerad om vilka som omfattas av 
ansvaret

• vid behov bidra med insatser för att unga ska 
starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin 
utbildning

• dokumentera och föra register över de unga som 
omfattas

• rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Skolverket menar att finansieringen av aktivitetsansvaret 
behöver vara långsiktig och kommunerna behöver omprö-
va resurserna utifrån de behov som finns. Arbetet behöver 
följas upp och utvärderas regelbundet. Det är också viktigt 
att kommunerna samverkar med andra berörda myndig-
heter och aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen.

Enligt skollagen ska kommunerna föra ett register över de 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsan-
svaret. Kommunerna måste också dokumentera de insatser 
som görs på ett lämpligt sätt. 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlig-
het att komma in på ett nationellt program. Introduktions-
programmet räknas som en del av gymnasieskolan och de 
ungdomar som studerar där omfattas inte av aktivitets-
ansvaret. 4

Organisationen 
Borås har fått ett statligt bidrag från Tillväxtverket för 
att under en treårsperiod (2019-2021) komma igång med 
insatser som kan stärka den sociala hållbarheten. I första 
skedet kommer insatserna att rikta in sig mot barn och 
unga och falla under målområdet Vi tar gemensamt ansvar 
för barn och unga som är en del av visionen Borås 2025. 
3 SKR, https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/

ungassysselsattning/kommunaltaktivitetsansvar.4514.html 
4 29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om 

kommunernas aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30

Kommunstyrelsen fattade beslut om Socialt hållbart Borås 
den 2 september 2019. Ett beslut som gäller tre år framåt. 
Beslutet består av två delar: ett strategiskt inriktningsdo-
kument och en handlingsplan. Handlingsplanen pekar 
ut sju områden varav ett område avser det kommunala 
aktivitetsansvaret.

Kommunstyrelsen fattade den 7 september 2020 beslut 
om målbilden för Socialt hållbart Borås.5 

I Borås Stad finns sedan den 1 april 2020 en förvaltnings-
övergripande KAA-enhet mellan Arbetslivsförvaltningen, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Före införandet genomförde en arbetsgrupp omvärlds-
bevakning och studiebesök för att ta reda på den bästa 
organisationsformen avseende det kommunala aktivitets-
ansvaret. 

De tre förvaltningscheferna utgör en styrgrupp där också 
chefen med samordningsansvaret för det kommunala ak-
tivitetsansvaret ingår. Styrgruppen har utarbetat organisa-
tionen och utrett frågor om personal, lokaler samt sekretess 
för att kunna samverka gällande de ungdomar som är före-
mål för det kommunala aktivitetsansvaret. KAA-enheten 
är organiserad under Arbetslivsförvaltningen och chefen 
har ett samordnade chefsansvar för enheten.

Borås Stad vill med denna organisation skapa ett systema-
tiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret. 
Staden ska föra ett register över de ungdomar som är ak-
tuella för det kommunala aktivitetsansvaret samt erbjuda 
åtgärder. I Borås finns det 430 individer registrerade i 
KAA registret den 29 september, enligt uppgift från de 
intervjuade. I den analys som genomförts av Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen framkommer att ung-
domarna inom det kommunala aktivitetsansvaret har en 
varierad, ofta komplex, problematik som pågått längre tid. 
De intervjuade framhåller att de olika kompetenserna som 
anställda vid KAA-enheten besitter är viktiga. Enheten 
består av socialrådgivare från Individ- och familjeomsorgs-
förvaltningen, handläggare från Arbetslivsförvaltningens 
Jobb Borås, studie- och yrkesvägledare från Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. En administratör från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samarbe-
tar med KAA-enheten gällande att överföra uppgifter om 
skolavhopp.  

5 Kommunstyrelsen, Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0



Den nya KAA-enheten startade sin verksamhet i provi-
soriska lokaler och beräknas vara i full drift under hös-
ten 2020 som en del av de tre förvaltningarnas ordinarie 
verksamhet.

Granskningsresultat
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning 
av kommunala aktivitetsansvaret. I materialet nedan är be-
dömningarna från år 2014 i kursiv stil och nedanför dessa 
redovisas granskningsresultat och bedömningar för 2020.

Målsättning
För att förstärka och säkerställa en ändamålsenlig hante
ring av informationsansvaret bedömde Stadsrevisionen att 
en tydlig målsättning för verksamheten bör fastställas och 
dokumenteras.

I verksamhetsplanen för KAA-enheten 20 april 2020 
framkommer att:  

KAA-enhetens organisation bygger på Borås Stads gemen-
samma målbild av ett Socialt hållbart Borås. En styrgrupp 
bestående av förvaltningscheferna från respektive förvalt-
ning som är involverade i projektet är tillsatt.

Målen för verksamheten är att KAA-enheten ska ha kän-
nedom om 100 % av målgruppen. Minst 25 % av mål-
gruppen ska tacka ja till insatser i KAA-enheten. Ytterst 
ska detta handla om att motivera målgruppen att återgå till 
studier i någon form och omfattning. 80 % av målgruppen 
som tagit del av KAA-enhetens insatser ska uppleva att 
insatserna har gjort skillnad. KAA-enheten ska verka för 
att målgruppen kan erbjudas studier under mer flexibla 
former.

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna 
med verksamheten är tydligt formulerade. Området 
bedöms i huvudsak vara ändamålsenligt.

Ansvarsfördelning
För att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Utbildnings
nämnden och Arbetslivsnämnden ansåg Stadsrevisionen 
att ett tydligt uppdrag och ansvar för Arbetslivsnämnden 
behöver dokumenteras och fastställas.

Enligt KAA-enhetens verksamhetsplan är det en tvärsek-
toriell enhet med totalt 5,25 tjänster från Arbetslivs-
förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Dessa tjänstepersoner är fysiskt placerade tillsammans 
i lokaler tillhörande Jobb Borås. Den samordnande 

 chefen (25 % av en heltidstjänst) tillhör organisatoriskt 
Arbetslivsförvaltningen. Själva personalansvaret för de 
anställda äger respektive förvaltning. 

Eftersom KAA-enheten finansieras med projektpengar 
som Staden erhållit under tre år (2019-2021) menar det 
intervjuade att det är viktigt att enheten långsiktigt tillförs 
medel från de tre berörda förvaltningarna. Intervjuade 
menar att det är viktigt att det blir en långsiktig permanent 
KAA-enhet som kan arbeta med målgruppen. 

Stadsrevisionens bedömning är att området ansvars-
fördelning har tydliggjorts i beslutsförslag och verk-
samhetsplanen för KAA-enheten. Området bedöms i 
huvudsak vara ändamålsenligt.

Rutiner och arbetsformer
Stadsrevisionen noterade att det saknas fastställda och do
kumenterade rutiner för hur arbetet med målgruppen skall 
bedrivas, och vilken förvaltning och funktion som skall ge
nomföra vilken uppgift.

Vid uppföljande intervjuer 2020 fram-kommer det att det 
tagits fram en verksamhetsplan för KAA-enheten. I verk-
samhetsplanen beskrivs organisationen, mål för verksam-
heten, genomförande, förväntat resultat och uppföljning. 

Utöver verksamhetsplan har det arbetats fram en process- 
och rutinbeskrivning för verksamheten. I materialet fram-
kommer bland annat hur KAA-enheten planerat att arbeta 
systematiskt med det uppsökande arbetet samt vilka akti-
viteter KAA-enheten planerat att införa. Aktiviteterna är 
bland annat avbrottsförebyggande arbete på skolor, prakti-
kanskaffning samt olika flexibla lösningar för målgruppen. 
Ett exempel som de intervjuade framhåller är hur man 
arbetar med de ungdomar som går ut grundskolan och inte 
söker till gymnasiet alls. Dessa får en kallelse till introduk-
tionsprogrammet (IM). Introduktionsprogrammet ska ge 
obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt 
program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Från och med i våras kan grundskoleelever göra en in-
tresseanmälan till vilket gymnasium de vill läsa intro-
duktionsprogram på. Därutöver finns möjligheten att få 
en kartläggning av utbildningsbehov på en verksamhet 
som kallas Slussen. Här kartläggs vilken skolbakgrund 
eleven har och placering sker utifrån programönskemål, 
betygsläge och behörighet till språkintroduktion.

Slussen erbjuder även utbildning för elever som flyttar till 
Borås och ska gå på introduktionsprogrammet. 
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Tidigare blev alla som skulle läsa ett introduktionsprogram 
placerade på en skola. Numera finns introduktionspro-
gram på alla kommunala gymnasieskolor. De intervjuade 
menar att denna förändring kan ha lett till att fler börjat 
läsa på introduktionsprogrammet, över 50 % av de som 
var aktuella för introduktionsprogrammet höstterminen 
2020 har påbörjat studier på programmet.  

Vid intervju framkommer att man har mycket kontakt 
med studie- och yrkesvägledarna på grund- och gym-
nasieskolorna, även vid de privata skolorna. Man har 
även varit och presenterat sin verksamhet för det lokala 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 

Stadsrevisionen noterar att enheten är i ett uppstarts-
skede. Stadsrevisionens bedömning är att området 
rutiner och arbetsformer, utifrån det material som 
presenterats, i huvudsak är ändamålsenligt.

Utvärdering
Stadsrevisionen bedömde att utvärdering saknas av effekter 
av tillämpade åtgärder på individ och organisationsnivå 
vilket medför att information saknas om verksamhetens re
sultat.

Vid uppföljning 2020 framkommer det att det förs ett 
register över vilka ungdomar som ingår i det kommu-
nala aktivitetsansvaret. Registret uppdateras löpande. 
Registervården sköts av Gymnasie- och Vuxenutbild nings-
förvaltningen. Kommunen ska föra ett register över de 
ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret 
enligt skollagen. 

Enligt verksamhetsplanen ska effekter av åtgärder följas 
upp och utvärderas på individ- och organisationsnivå. 
Arbetet har precis inletts och inför 2021 räknar man med 
att kunna genomföra de uppföljningar man planerat. 

Enligt de intervjuade har KAA-enhetens arbete inneburit 
att man redan nu har ökat kännedomen om målgrup-
pen. Genom den uppsökande verksamheten har känne-
dom om sysselsättning (vad målgruppen sysselsätter sig 
med på dagarna) gått från ca 60 procent till 93 procent.6 

KAA-enheten planerar uppföljning på individnivå för 
målgruppen. Enligt de intervjuade ska uppföljning ske 
på individnivå där man följer upp hur många som avslu-
tats till studier eller jobb. KAA-enheten planerar även att 
genomföra en uppföljning via enkät med de ungdomar 
som tagit del av KAA-enhetens aktiviteter. 

6 Budget 2021, Gymnasie- och Vuxenutbild  ningsnämnden 

Stadsrevisionen noterar att enheten är i ett uppstarts-
skede och att de uppföljningar som är tänkta att ske 
ännu är på planeringsstadiet. Då området utvärdering 
är i ett uppstartsskede kan Stadsrevisionen därför inte 
uttala sig om områdets ändamålsenlighet. 

Övrigt 
I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden budget 2021 
framgår att ett realistiskt scenario innebär att om 30 av 
de individer som i dagsläget finns i KAA-enhetens re-
gister börjar i gymnasieskolan, skulle det kräva resurser 
om 3 mnkr för ett år. Detta baserat på en genomsnitt-
lig programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett 
framgångsrikt arbete enligt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden kräva en nivåhöjning av budgetramen med 
3 mnkr per år, under en tioårsperiod. Nämnden hävdar 
vidare i budget 2021 att det, utöver elevperspektivet, är 
viktigt att det tillförs medel till KAA-enheten långsiktigt 
för att omhänderta denna grupp. Inte minst ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv.7 

De intervjuade beskriver att regeringen har skjutit till 
statsbidrag för sommarjobb för ungdomar och även ut-
ökat beloppet och förlängt tidsperioden till 31 december 
2020. Dessa pengar riktar sig till ungdomar som samma 
år gått ut gymnasiet och som deltar i insatser inom det 
kommunala aktivitetsansvaret.8 De intervjuade menar att 
statsbidragen precis har kommit och gör en uppskattning 
att det skulle räcka till cirka 30 anställningar. De intervju-
ade framhäver att det för tillfället är svårt att hitta prak-
tikplatser på grund av coronapandemin. De intervjuade 
påtalar att KAA-enheten behöver ges större möjligheter 
att kunna anskaffa praktikplatser.   

De intervjuade betonar vikten av det avbrottsförebyggande 
arbetet. Avbrottsförebyggande arbete innebär att öka ande-
len elever med fullföljda gymnasiestudier. Det är ett sam-
arbete mellan olika professioner som tillsammans arbetar 
för att fler ska fullfölja sina studier. Detta förebyggande 
arbete är en viktig del i KAA-strategin. 

Verksamhetsplanen innehåller en skrivelse om betydelsen 
av framtida viktiga samverkanspartners såsom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. 
Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvalt-
ningen inte omnämns som en möjlig samverkanspartner. 
Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan 
tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska 
ansvarsområde.   

7 Ibid
8 www.skr.se/digitalisering

5

Kortrapport – Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret



6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande gransk-
ning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. 
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp gransk-
ningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys 
av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020. 

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka 
åtgärder som Borås Stad har genomfört inom området 
sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner finns 
antagna. Vidare är revisionsfrågorna att beskriva hur 
Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt 
vilka uppföljningar av åtgärder och hur effekten av dessa 
mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att de 
kommunala informationsansvaret numera har övergått 
till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande 
granskningen visar det sig att en tvärsektoriell KAA-enhet 
inrättats under våren 2020.  

Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister 
som konstaterades 2014 är att dessa till största delen är 
åtgärdade.

Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och 
arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. 
Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett upp-
startsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma om 
området utvärdering är ändamålsenligt. 



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV DET KOMMUNALA  
AKTIVITETSANSVARET     

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. 
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulä-
gesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020. 

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom området 
sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är revisionsfrågorna att beskriva 
hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka uppföljningar av åtgärder som genomförts 
och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret numera har över-
gått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen visar det sig att en tvärsektoriell 
enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA).  

Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2014 är att dessa till största delen 
är åtgärdade.

Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenli-
ga. Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma 
om området utvärdering är ändamålsenligt.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd kortrapport.

Missiv med bilagd kortrapport tillställs berörda nämnder och Kommunstyrelsen för kännedom. Svar från 
Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
emotses senast 2021-01-29.

Boris Preijde 
Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-10-19

Arbetslivsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kommunstyrelsen 
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Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-

2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2022 i sin helhet och sänder ut progrmmet på remiss till samtliga 

nämnder.        

Ärendet i sin helhet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck utarbetats (se bilaga). 

 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 

stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 

ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 

och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 

yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 

nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

 

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 

uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 

programmet sänds på remiss till samtliga nämnder.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                               

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder. 
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Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Fastställt av:  

Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha 

kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 

mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 

kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i 

sin situation.  

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och 

folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden ska med stöd 

av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och förvaltningar och gemensamt bidra till 

att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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Lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad lokalbehovsplan för åren 2022-2024, 

och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.      

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Arbetslivsnämnden om 

kommande lokalbehov för åren 2022-2024. Såväl nuläge som förändrat behov 

ska anges. Ett förslag till lokalbehovsplan för 2022-2024 har upprättats. 

Arbetslivsnämnden bedömer att inga nya lokalbehov finns att redovisa för 

perioden 2022-2024.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Lokalbehovsplan, planperiod 2022-2024  Arbetslivsnämnden.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 
Lokalbehovsplan 2022-2024 

Arbetslivsnämnden 
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Innehållsförteckning 

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

2 Demografi .......................................................................................... 3 

3 Övergripande nulägesanalys ........................................................... 3 

4 Nuläge lokaler ................................................................................... 3 
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Östermalm ..................................................................................................... 3 

4.2 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och 

Regementet ................................................................................................... 3 

4.3 Odefinierat område ........................................................................................ 3 

5 Förändrat behov ................................................................................ 4 

5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och 

Östermalm ..................................................................................................... 4 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Arbetslivsnämnden bedömer att inga nya lokalbehov finns under perioden 2021. 

2 Demografi 

3 Övergripande nulägesanalys 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Städlokaler/lunchrum Nytt behov 0      

Antal platser i området  0      

4.2 Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, 

Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Verksamhetslokal Nytt behov 0      

Antal platser i området  0      

4.3 Odefinierat område 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Anläggningsboende Nytt behov 0      
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Lager och 
försäljningslokaler 

Nytt behov 0      

Antal platser i området  0      

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Städlokaler/lunchru
m 
Städlokaler, 
lunchrum. Lokaler 
finns i Vulcanus 15 

 0    

Summa  0    
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Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar välja Anna Grimmestrand (C) till kontaktpolitiker 

för verksamhetsområde Återbruk/Trygghetsinsatser.        

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. Verksamhetsområde Återbruk/Trygghetsinsatser har för 

närvarande endast tre kontaktpolitiker i gruppen. 

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. 
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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. 

Återrapportering 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. 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Svar på skrivelse från Romska rådet i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Nämnden anser skrivelsen besvarad med motiveringen nedan.       

Ärendet i sin helhet 

Absoluta löften om tillskott av medel är svårt att utlova i förskott även om 

ambitionen finns. Kommunal verksamhet är ständigt beroende av 

prioriteringar. Händelser som inte i förväg är kända, påverkar ofta 

möjligheterna att fatta beslut. 

En kommun måste i första hand se till att prioritera det som är reglerat i olika 

lagar, och Minoritetslagstiftningen föreskriver inte att  det skall finnas ett 

Romskt informations och kunskapscenter. Däremot så är det en starkt 

prioriterad fråga för Arbetslivsnämnden, att jobba vidare med Romsk 

inkludering. Precis som Romska rådet uttrycker det, är även nämnden stolta 

över resultatet av det arbete som utförts inom romsk inkludering och som 

rapporterats till nämnden. 

Att inte kommunala medel kunnat avsättas inför 2021, för att kompensera för 

att staten tagit bort sitt bidrag att jobba med Romsk inkludering, beror till stor 

del på tidigare inte kända ekonomiska förutsättningar. Pandemin som drabbat 

världen, har ju slagit mot den kommunala ekonomin genom ökad arbetslöshet – 

minskade skatteintäkter. De flesta nämnder har, liksom Arbetslivsnämnden 

ålagts ett anpassningskrav som minskat nämndens budget med ca 2,3 miljoner. 

Nämnden har tagit del av den ansökan som gjorts till Allmänna arvsfonden, 

som sträcker sig över 3 år, och som skulle möjliggöra ett förstärkt arbete med 

Romsk inkludering. Arbetslivsnämnden är mycket positiv till ansökan, och fram 

till att ansökan blir beslutad, löper bemanningen på med två tjänster som 

Romska brobyggare (tre tjänster om man räknar med den av 

Arbetslivsnämnden finansierade tjänsten på Bodaskolan). Vid ett eventuellt 

avslag på ansökan får beslut tas då, beroende på hur nämndens ekonomi 

utvecklar sig under 2021.            

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Skrivelse från Romska rådet i Borås.                              
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Beslutet expedieras till 

1. Romska rådet. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 







 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-26 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00002 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25  § 163  

Delårsrapport januari - augusti 2020 för nämnderna. 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-25  § 160  

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval. 

 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 488  

Tillsättning av förvaltningschef till Arbetslivsförvaltningen. 

Dnr 2020-00137 

 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 486  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Vi 

tillsammans En arena för alla. 

Dnr 2020-00124 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 188  

Miljörapport 2020. 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170  

Stöd till Borås näringsliv 2021. 

 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 172  

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020. 

 

8. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 171  

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder. 

 

9. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07 § 479  

Anmälningsärenden 
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10. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2020.  

Dnr 2021-00007 

 

11. Arbetslivsförvaltningen 2020-11-30 FSG-Protokoll.  

 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-12-15 § 20-22 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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