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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. Insatser 
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger 
också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finsk 
förvaltningsområde. 

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 2017-

02 
Budget2018 

Budget 
2018-02 

Utfall 2018-
02 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-3 361 -14 221 -2 340 -730 -14 221 0 

Politisk 
verksamh
et 

-160 -1 489 -247 -172 -1 489 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-10 619 -77 878 -12 863 -12 983 -75 878 2 000 

Försörjnin
gsstöd 

-9 525 -56 500 -9 417 -9 394 -54 500 2 000 

Integratio
n 

-2 259 -4 486 -749 -3 270 -4 486 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-16 927 -55 258 -15 372 -24 157 -57 258 -2 000 

Feriearbet
en 

0 -15 300 0 0 -15 300 0 

Övrigt -617 -4 400 -721 -690 -4 400 0 

Buffert 0 -2 318 -386 0 0 2 318 

Summa -43 468 -231 850 -42 095 -51 396 -227 532 4 318 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 2 000 tkr Arbetsmarknadsinsatser, + 2 000 tkr Övrig IFO, + 2 000 tkr Försörjningsstöd samt 
buffert + 2 318 tkr. 

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 nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 
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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 2018, 56 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. februari 2018, 9 394 tkr. Budgeten för samma period är 9 417 tkr, 
nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 23 tkr. Jämfört med 2017 är resultatet bättre med, 
131 tkr och jämfört med år 2016 är resultatet bättre med 1 309 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 54 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 

Januari 5 157 Januari 4 942 Januari 5 705 

Februari 4 237 Februari 4 583 Februari 4 998 

S.A Jan-Febr 9 394 S.A Jan-Febr 9 525 S.A Jan-Febr 10 703 

Prog.Bokslut 54 500 Bokslut 58 273 Bokslut 62 250 

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  
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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 klara sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med februari har personalkostnaden varit 2 992 589 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
1 915 327 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1 077 262 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 934 996 tkr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i februari har varit 60 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-02-28, 812 hushåll jämfört med 2017-02-28, 887 hushåll 
och 2016-12-29, 1048 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-02-28, 477 
hushåll jämfört med 2017-02-28, 556 och 2016-12-29, 591. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2018-02-28, 98 %, jämfört 
med 2017-02-28, 98 % samt 2016-02-29, 97 %. 

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 

Nya uppdrag: 

 Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av 
CKS. Verksamheten håller på att startas. 
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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. 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 2 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare 
på försörjningsenheten. 

Integration 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. 

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett 
kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor. 

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. 

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks 
Kommun. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sina 
respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av 
tolkservice. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering 
och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som 
finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

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

Satsningar under integrationsområdet för år 2018 

 Romsk inkludering. 

 Samråd Nationella minoriteter. 

 Integrationsråd. 

 Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. 

 Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet. 

 Integrationsdag. 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer.  

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 603 560 kr, antal i 97 i februari, antal 
94 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 1 728 520 kr, antal 275 i februari, 
antal 272 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 565 640 kr, antal 90 i februari, antal 
89 i januari, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari har Arbetslivsnämnden överfört 4 803 666 kr, antal i februari 920, 
antal i januari 930, till Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning 
(Svenska för invandrare).   
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 Antalet mottagna flyktingar var 2018-02-28, 138 st. jämfört med 2017-02-28, 123 st. 

 Utav de 138 mottagna flyktingarna kommer 51 % från Syrien, 13 % Afghanistan, 6 % från 
Somalia, 4 % från Iran, 2 % från Eritrea, 2 % från Irak, 2 % från Jemen, 2 % Palestina, 2 % från 
Marocko 1 % från Kenya samt 15 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 43 % i åldern 20-39 år, 20 % 7-15 år, 10 % 40-59 år, 10 % 16-19 år, 10 % 
1-5 år, 4 % 6 år, samt 3 % 60 -. 

 54 % är män och 46 % är kvinnor.  

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 78 personer, utav de 78 personerna är det 
26 % som gått i skola 10-12 år, 19 % som gått i skola över 12 år, 18 % som gått i skola 7-9 år, 
5 % som gått i skola 4-6 år, 3 % som gått i skola 1-3 år, samt 29 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

Verksamheten Integration beräknas klara sin budget. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett ordnar boende. 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under februari 2018 har det varit 765 deltagare i verksamheten. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 
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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 2018-02-28, 614 personer jämfört med 2017-02-28, 477 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2018-02-28, 60 personer jämfört med 2017-02-28, 84 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. 77 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under februari 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 2018 finns en budget på 1 826 tkr, under februari 
månad har det varit 22 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 2017, har det 
varit under februari har det varit 4 ungdomar. 

 Lokalt kunskapslyft, där under februari månad har varit 10 st anställningar. 

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

Under februari 2018 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 222 Extratjänster 

 155 Trygghetsanställningar 

 86 OSA Anställningar 

 63 Särskilt anställningsstöd  

 54 Utvecklingsanställningar 

 23 Nystartsjobb 

 7 Lönebidrag 

 3 Ungdomsanställningar 

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

Nya uppdrag 2018: 

 Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten 
som de har nu. Arbetat påbörjat hittills en tjänst som konverterats till Trygghetsanställning. 

 "Mammor i arbete". En grupp har startat arbetet. 

 Uppsökande verksamhet, 2 personer från Jobb Borås arbetar regelbundet varje vecka ute på 
mötesplatserna Hulta, Hässleholmen Norrby samt Sjöbo. 

 Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, 13 stadsdelsvärdar är anställda och är klara med  
utbildningen på Borås Folkhögskola, de har börjat sitt arbete på Hässleholmen/Hulta som är 
det första området. 2 lokala samordnare är anställda och börjar i april samt maj. Rekrytering av 
fler stadsdelsvärdar är påbörjad. Planerad start på Norrby före sommaren, planerad start på 
Sjöbo september. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 2 000 tkr. 

Feriearbeten 

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

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

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

Alternativa arbetsmarknaden 

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

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation 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 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

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 
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 Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 

 Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 
återvinningscentraler och källsorteringshjälp. 

 Mobile info center, Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid 
återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora 
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. 

 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 

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2018. 
Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland, Guldkanten samt IF Elfsborg. 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, där staten finansiera 70 % av lönerna. 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 Feb 2017 Budget 2018 Utfall Feb 2018 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  887 800 812 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Feb 2018 

Mottagna flyktingar  123 600 138 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2017 Budget 2018 Utfall Feb 2018 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 393 500 554 

Antal växla bidrag mot 
lön  84 75 60 
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kommunstyrelsen.           
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Sammanfattning  
Försörjningsenheten arbetar systematiskt med att utveckla verksamhetens kvalitet genom löpande 
arbete med rutiner och interna riktlinjer. Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling görs 
inom områdena barnrätt och relationsvåld. SIP-koordinatorer kommer under året utses för att 
ytterligare förbättra kvaliteten i samordningen kring klienter med behov av stöd från flera olika 
myndighetsaktörer.  

 

Begreppsdefinitioner 
 

 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL 

 Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 
och klient. 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens 
ledningssystem. 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den 
verksamhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad 
enligt LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår 
huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika 
delar av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos 
huvudmannen. 

 Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om socialtjänst och beslut som har meddelats med stöd av 
sådana föreskrifter. 

 Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 
 

Förvaltningens arbete med kvalitet 
Detta dokument är en översikt av det kvalitetsarbete som bedrivits inom Arbetslivsförvaltningen 
under 2017. 
 

Övergripande mål och strategier 
Försörjningsenhetens övergripande mål är att arbeta för att människor ska nå egen försörjning, 
pröva rätten till bistånd i form av ekonomiskt bistånd samt under processens gång arbeta med 
den ekonomiska utsattheten. 
 
Försörjningsenhetens ledningsgrupp arbetar löpande med att utveckla och revidera rutiner och 
arbetssätt för att säkerställa att alla som ansöker om ekonomiskt bistånd får en rättssäker 
handläggning. Vem som får fatta vilka beslut styrs av delegationsordningen. Rutinerna bygger i 
första hand på socialtjänstlagen, allmänna föreskrifter, socialstyrelsens handbok för ekonomiskt 
bistånd samt vägledande domar från kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Försörjningsenheten arbetar löpande för att klienter som kommer i kontakt med verksamheten 
ska få tydlig information och ett gott bemötande av all personal. 
 

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 
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Utöver ovanstående arbetar Försörjningsenheten särskilt med barnrättsperspektivet, våld i nära 
relationer samt samordning kring klienter med behov av stöd från flera olika myndigheter: 
 

Barnrättsperspektiv 
 
När en utredning om ekonomiskt bistånd berör barn ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets 
situation. Socialtjänsten ska alltid beakta barnets bästa och dokumentera på vilket sätt det har 
skett, oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. Detta innebär att vi ska synliggöra 
barnet i våra utredningar och det gör vi utifrån Socialstyrelsens förslag om arbetet med 
barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. 
 
Försörjningsenheten har en grupp med metodstödjare i frågor avseende ”barnrättsperspektivet”. 
Gruppen har tagit fram en checklista att användas när socialsekreteraren möter en barnfamilj. 
 
Vi använder begreppet ”barnrättsperspektiv” i stället för ”barnperspektiv”. Vi har samtal med 
föräldrarna om barnet där vi använder barnchecklistan som hjälpmedel. Detta sker två gånger om 
året, januari och september enligt årshjulet (ett hjälpmedel framtaget av Försörjningsenheten som 
en del i metoden kring hur vi prövar rätten till bistånd). Syftet är att synliggöra barnet, hur barnet 
har det och hur det mår. Avsikten är inte att utreda. Vi gör en tydlig barnkonsekvensanalys vid 
avslagsbeslut gällande ansökan omhyresskuld, elskuld, akut ansökan, fritidsaktiviteter, och i 
ärenden där det förekommer våld och missbruk. En barnkonsekvensanalys är en 
förhandsprövning av de konsekvenser som ett beslut kan få för barn som berörs av beslutet. 
Såväl positiva som negativa konsekvenser värderas. Det bästa sättet att arbeta med 
barnperspektiv är genom att hjälpa föräldrarna att bli självförsörjande. 
 

Att informera om och förebygga våld i nära relation 
 
Drygt var femte person i befolkningen har någon gång i livet utsatts för våld i en nära relation. 
Utöver det mänskliga lidandet får våld i nära relationer dessutom samhällsekonomiska 
konsekvenser. Det är ett hälsoproblem, med fysiska och psykiska konsekvenser för den som 
utsätts och det kan även leda till svåra sociala problem. Många som utsätts för våld ser sig inte 
själva som våldsutsatta utan har normaliserat sin situation. En viktig förutsättning för att den som 
var utsatt för våld eller bevittnat våld ska få den vård och stöd som de behöver är att våldet 
upptäcks.  
 
Under oktober och november kallas alla kvinnor oavsett om man befinner sig i ett ensamhushåll 
eller söker tillsammans med en partner, till ett besök på Försörjningsenheten. 
Vid mötet ges information om våld i nära relation och FREDA kortfrågor ställs. Freda kortfrågor 
är ett instrument framtaget av Socialstyrelsens för att upptäcka våld i nära relation.  
 
 ”Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det behöver inte röra just dig och ditt förhållande, men 
vi vill att du ska känna till vad våld innebär och vilket stöd man kan få. Vi har därför som rutin att varje år i 
oktober och november kalla enbart kvinnan på besök, för att informera om vilket stöd man kan få om man är 
våldsutsatt samt erbjuda ett samtal om man frågor kring våld eller har något som man skulle vilja prata om” 
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Organisatoriskt ansvar kvalitetsarbetet 
 
Nämnd 
Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ytterst 
för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvarig för att innehållet i ledningssystemet är 
ändmålsenligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar 
också för att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera 
kvalitetsarbetet inom förvaltningen. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara 
forum för kvalitetsfrågor. 
 
Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det 
systematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller 
initiera rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-
Sarah rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för 
ansvariga nämnder. 
 
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från 
processkartan för egenkontroll. 
 

 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från SAS samt inkomna Lex Sarah. 
 
 

Planera Genomföra
Sammanställa 

resultat
Återkoppla 

resultat

Analysera 
resultat och 

upprätta 
handlingsplan

Följa upp 
planerade 
åtgärder
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Hur kvalitetsarbete har bedrivits 
 

Uppföljning genom egenkontroll 
 
Systematisk egenkontroll av ärenden 
Försörjningsenheten arbetar löpande med egenkontroller i form av stickprov på handläggarnas 
underlag till beslut. 
 
Kontroller görs dagligen vid ”släpp” av pengar, cirka var tionde utbetalning kontrolleras. 
 
En gång per halvår väljer 1:e socialsekreterare ut två ärenden per socialsekreterare för en djupare 
kontroll. Varje ärende kontrolleras tre månader bakåt och följande poster granskas: 
 

 Ekonomi - beräkning 

 Dokumentation – utredning & journalanteckning 

 Individuell planering – finns det? 

 Barnperspektiv, kvinnofrid, sekretessmarkering 

 Bedömning/motivering 

 Kommunicering 

 Beslut 

 Delgivning 

 Överklagan  

 Årshjulet - 1 år 

 Insatser 
 

Jämförelser med andra kommuner 
Försörjningsenheten jämför löpande verksamhetens resultat med andra jämförbara kommuner 
med fokus på biståndstagare i befolkningen, biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
samt utbetalt bistånd per kommuninvånare.  
 

Öppna jämförelser 
I Öppna jämförelser framgår att utveckling och revidering av interna samverkansrutiner är ett 
stort förbättringsområde för Borås Stad. I samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden har ett arbete initierats för att se över vilka samverkansrutiner som behöver 
upprättas eller revideras. En samverkansrutin mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
och Arbetslivsförvaltningen kommer att revideras. Dessa översyner sker med stöd av 
förvaltningsövergripande processteam.  

 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Försörjningsenheten rapporterar årligen in uppgifter gällande väntetider och återaktualiseringar 
till SKLs insamling KKiK. Genomsnittligt antal dagar från första kontakt till beslut var under 
första halvåret 2017 23,1, en minskning med tre dagar mot första halvåret 2016. Andel klienter 
som inte återaktualiserats inom ett år efter avslut var under första halvåret 2017 82,6 %, en 
minskning med 4 procentenheter från 2016.   
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Brukarundersökning IFO 

Under 2017 genomfördes för första gången i Borås Stad den nationella brukarundersökningen 
för IFO, som vänder sig till personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgens 
myndighetsutövning.  Insamling av enkätsvar pågick mellan den 11 september och den 20 
oktober och de personer som haft kontakt med myndighetsutövning fick erbjudande om att 
besvara enkäten. Enkäten fanns att tillgå på sju språk utöver svenska.2 Av rikets 290 kommuner 
genomförde 87 kommuner brukarundersökningen under 2017. 

Enkäten bestod av sju frågor utöver fråga om kön: 

1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, 
sms, eller e-post)?  
Svarsalternativ: Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet inte/ingen åsikt. 
 

2. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen? 
Svarsalternativ: Förbättrats mycket, förbättrats lite, ingen förändring, försämrats lite, 
försämrats mycket, vet inte/ingen åsikt. 
 

3. Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna 
förändras? 
Svarsalternativ: Ja, nej, vet inte/ingen åsikt. 
 

4. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i 
kommunen? 
Svarsalternativ: Mycket, ganska mycket, ganska lite, inte alls, vet inte/ingen åsikt. 
 

5. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av din socialsekreterare? 
Svarsalternativ: Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet inte/ingen åsikt. 
 

6. Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? 
Svarsalternativ: Mycket stor, ganska stor, ganska liten, ingen alls, vet inte/ingen åsikt. 
 

7. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänsten i 
kommunen? 
Svarsalternativ: Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, vet 
inte/ingen åsikt. 
 

Resultatet baseras på antalet personer som med ekonomiskt bistånd som har lämnat ett positivt 
svar på frågan dividerat med samtliga personer med ekonomiskt bistånd som har besvarat frågan. 
Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. 

Ekonomiskt bistånd 
566 av Försörjningsenhetens klienter erbjöds svara på klienten och 384 svar inkom (svarsfrekvens 
67,8 %). 

Resultaten för Borås Stad ligger något under ovägt medel av alla svarande kommuner, 
bedömningen är dock att metodskillnader och urval påverkar validiteten. På Försörjningsenheten 
har i princip alla som haft en personlig kontakt med en socialsekreterare under perioden erbjudits 
svara på enkäten. 

                                                 
2 Utöver svenska fanns enkäten att tillgå på arabiska, dari, engelska, finska, pashto, somaliska och tigrinja  
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Eftersom det var första gången undersökningen genomfördes i kommunen finns det inte några 
resultat att jämföra med från tidigare år. För att kunna följa upp utvecklingen i den egna 
verksamheten kommer en ny brukarundersökning att genomföras under hösten 2018. 

 

Relationsvåldsenheten 
18 av Relationsvåldsenhetens klienter erbjöds svara på klienten och 17 svar inkom (svarsfrekvens 
94,5 %). Genomförandet av brukarundersökningen på Relationsvåldsenheten var ett lokalt beslut 
och någon sammanställning på nationell nivå finns inte. Precis som på Försörjningsenheten 
planeras en ny brukarundersökning under hösten 2018. 

 
Samverkan 
Under året har Försörjningsenheten återupptagit samarbetet med Försäkringskassan och tagit 
fram en gemensam process avseende personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI0). Även Arbetsförmedlingen har involverats i detta arbete. Samordningsförbundet har varit 
den sammanhållande länken i arbetet. 
 

Riskanalys 
Arbetslivsnämnden genomför årligen en övergripande riskanalys som underlag till intern 
kontrollplan. Nämnden har en upparbetad modell för analysarbetet där risker identifieras och 
värderas. Identifiering och värdering sker dels utifrån verksamhets-, medborgar- och ett 
politiskt/demokratiskt perspektiv samt utifrån ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och 
förtroenderelaterade parametrar.  
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Riskerna värderas utifrån sannolikheten att ett fel uppstår samt vilka ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser ett sådant fel kan få. När allvarlighetsgrad och sannolikhet ska 
skattats används en riskmatris för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek. Riskens 
storlek fastställs till en riskpoäng genom att multiplicera värdet för bedömd allvarlighetsgrad med 
den bedömda sannolikheten. När en risk skattas som stor identifieras bakomliggande faktorer 
och en handlingsplan tas fram. Om nämnden beslutar att inte föra över en identifierad risk där 
riskbilden skattas som stor framgår det i riskanalysen.  Riskanalyser på förvaltningsövergripande 
nivå görs inom områdena styrning och ledning, ekonomi, personal och egen verksamhet. Utöver 
riskanalyser på förvaltningsövergripande nivå gör verksamheterna egna riskanalyser. 

 

Informationssäkerhet 
 
Förvaltningen har på olika sätt arbetat med informationssäkerhet under 2017. Bland annat 
genomfördes en uppföljning av större betydelse för att klassificera kommunens 
verksamhetssystem Viva under hösten med avseende på informationssäkerhet. Under november 
månad genomfördes riskanalys kring oplanerade avbrott och störningar i Viva. För att ytterligare 
se till att säkerheten i systemen är hög har det även påbörjats ett arbete med att uppgradera till 
Windows 10. Under hösten påbörjades dessutom ett arbete med att införa tvåfaktorsautentisering 
med hjälp av tjänstekort. Detta innebär att användare har ett fysiskt kort i datorn och en pinkod 
för att logga in, där datorn automatiskt blir låst om kortet dras ut. 
 
I Verksamhetssystemet Viva loggas användarnas aktivitet. Loggarna granskas regelbundet utifrån 
framtagen rutin. 
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
 

Avvikelser 
Försörjningsenheten har inte arbetat systematiskt med avvikelser, beroende av att det ännu inte 
finns något avvikelsesystem för IFO i Borås Stad, samt att tydliga definitioner av vad som är en 
individavvikelse saknas. Missförhållanden och risk för missförhållanden har istället lett till 
upprättandet av en lex Sarahrapport. 
 

Synpunkter 
Arbetslivsnämnden har mottagit totalt 13 synpunkter under perioden januari-december 2017. Av 
de framförda synpunkterna var tolv klagomål och ett beröm. Två av synpunkterna på 
Försörjningsenheten är sekretess och kan endast ses av berörd handläggare.  De inkomna 
synpunkterna har hanterats delvis enligt synpunktsrutinen. Kriterier har dock inte valts i alla 
ärenden. Förvaltningen har arbeta med att göra rutinen känd under hösten 2017. Dessutom är det 
numera två användare som är ansvariga för systemet på förvaltningen och kan vara behjälpliga 
vid eventuella frågor som uppstår vid handläggning. Synpunkterna har utgjort underlag för 
granskning och vid behov förbättring och utveckling av förfaranden och rutiner. 
 

Uppföljning av lex Sarah 2017, Arbetslivsnämnden, IFO. 
Under 2017 avslutades 5 rapporter varav 1 rapport inkom under 2016. Det fanns 2 rapporter som 
inkom under 2017 och inte var avslutade den 31 december 2017. I samtliga 5 avslutade ärenden 
om lex Sarah, blev bedömningen att händelserna var missförhållanden.  
 
Ingen av de avslutade utredningarna under 2017 föranledde en anmälan till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO. Däremot gjordes en anmälan till IVO om allvarligt missförhållande, efter en 
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lex Sarah-rapport som inte var avslutad vid årsskiftet. Beslut i ärendet inkom 2018-02-27, där 
IVO bedömning är att nämnden fullgjort sin utrednings och anmälningsskyldighet i enlighet med 
14 kap. 6-7 §§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ärendet avslutades utan att IVO vidtar några 
ytterligare åtgärder. 
 
Ärendet som inkom 2016 gäller felaktig postadress där det fanns särskilda skäl att göra en 
adressändring. Den aktuella enheten har vidtagit åtgärder för att säkerställa att adressändring görs 
på rätt sätt i de fall då det finns ett särskilt skyddsbehov. I ett ärende hade ekonomiskt bistånd 
utbetalats till fel klient. Klienten som felaktigt fick pengar på sitt konto, tog själv kontakt med 
Försörjningsenheten. I två av ärendena var rättssäkerheten åsidosatt genom att inkomna domar 
inte uppmärksammades omgående efter att domarna hade inkommit till nämnden. Detta fick till 
följd att domstolens beslut inte verkställdes enligt lagstiftningens krav om skyndsamhet. I ett 
ärende blev rättssäkerheten åsidosatt då en ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för 
tandvård inte blev utredd på flera månader. Enheten hade påbörjat en förbättrad rutin gällande 
ansökan om tandvård, men när detta ärende blev aktuellt hade den nya rutinen ännu inte hunnit 
verkställas fullt ut. 
 

Mål och aktiviteter för kommande år. 
 
Försörjningsenheten kommer fortsätta utveckla arbetet med barnrättsperspektivet. Arbetsplatsen 
lokala grupp kommer i april delta i de nationella barnrättsdagarna. Detta som ett led i att enheten 
ska förbereda sig inför att FN:s barskonvention blir lag.  
 
Alla nya metodstödjare för Våld i nära Relation deltar i NCK:s (nationell kunskapscenter för våld 
i nära relation) tredagars utbildning i Uppsala. Alla gruppmöten på enheten innehåller en punkt 
om relationsvåld vilket innebär att nyheter inom området ständigt uppdateras. 
 
Avseende arbete med SGI 0 är en seminariedag planerad med personal från alla tre myndigheter. 
Målet är att presentera och implementerar den gemensamma processen. För att upprätthålla det 
påbörjade samarbetet finns ett förslag till samverkan på chefsnivå. 
 
Försörjningsenheten kommer under året tillsätta SIP-koordinatorer (samordnad individuell plan) 
för att höja kvaliteten på arbete kring SIP. Verksamheten anser att SIP är bra metod för att nå en 
samordning med kvalitet för att klienten ska nå målet att bli självförsörjande. 
 
Som ett resultat av den Lex Sarah-rapport som anmäldes till IVO om allvarligt missförhållande 
har enheten beslutat att påbörja ett särskilt etikarbete. En grupp har tillsatts som har till uppgift 
att bevaka och arbeta med etiska frågor både på Försörjningsenheten och Relationsvåldsenheten. 
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Anmälan till SKL:s utvecklingsprojekt - Att bryta 

långvarigt biståndsmottagande och utveckla 

verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att ingå i Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt biståndsmottagande avseende 

ekonomiskt bistånd”.        

Ärendet i sin helhet 

SKL:s utvecklingsprojekt bygger på resultatet av en förstudie finansierad av 

Europeiska socialfonden (ESF) över verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. 

De prioriterade områdena omfattar brukarperspektiv, utvärdering av 

arbetsmetoder ( utredning- och bedömningsinstrument) kompetenshöjande 

utbildningsinsatser samt utveckling av samverkansformer , arbetsorganisation 

och regionalt stöd. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med deltagande 

kommuner, universitet, socialstyrelsen och andra aktuella aktörer.  

Projektmomenten bygger på forskning, beprövad erfarenhet och metoder för 

förändringsarbete och kunskapsspridning inom som SKL har utvecklat 

tillsammans med kommuner. 

Projekttiden är 3 år, målsättningen är att 25 kommuner skall ingå i projektet. En 

del av projektkostnaden finansieras av SKL, övrig finansiering är 85 tkr/år från 

respektive kommun under 3 år, totalt 255 tkr. SKL är huvudansvarig för 

utvecklingsprojektet som påbörjas första halvåret 2018 och avslutas i mars 

2021.               

Beslutet expedieras till 

1. Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Kontaktperson för ungdomar 18 - 19 år som fått 

tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås besluta att erbjuda ungdomar kontaktperson som 
kommit som ensamkommande barn, fått tillfälligt eller permanent 
uppehållstillstånd och fyllt 18 år. Erbjudandet av kontaktperson skall gälla till 
man har fyllt 20 år.  
        

Ärendet i sin helhet 

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas 
av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och 
förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att 
bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som 
ekonomiska och rättsliga. Godmanskapet upphör då man fyllt 18 år då man 
betraktas som vuxen även om man har behov av fortsatt stöd. 
Försörjningsenheten möter många av dessa ungdomar då man har rätt till 
försörjningsstöd under tiden man studerar på gymnasiet. Uppfattningen är att 
man har fortsatt behov av stöd som kan erbjudas med en kontaktperson då god 
manskapet upphör. Bedömningen är att det stödet behövs fram till man har 
fyllt 20 år. 
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Förslag till utökat reglemente för Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget om utökat reglemente avseende  hälso- 

och sjukvårdsansvar inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde och föreslår 

fullmäktige att utöka reglementet för nämnden.        

Sammanfattning 

För arbetsterapeuter krävs hälso- och sjukvårdsansvar inom Arbetslivsnämnden 

ansvarsområde. Arbetsterapeut är en legitimerad tjänst inom hälso- sjukvårdens 

område och har skyldighet att journalföra inom hälso- och sjukvårdens område 

Enligt SOSFS 2008:14:               

Ärendet i sin helhet 

Inom verksamheten Återbruk kommer arbetsterapeuter anställas med uppgift 

att bland annat göra bedömning kring arbetsförmågan för deltagare utifrån 

individens fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala färdigheter, öka 

individens insikt om möjligheter och begränsningar samt lämna 

rekommendationer till alternativa vägar mot egen försörjning utifrån 

arbetsförmåga. Arbetsterapeut skall  driva utredningsprocessen och 

dokumentera. Skall också arbeta med att göra kartläggningar, 

funktionsbedömningar/arbetsprövningar samt ergonomisk anpassning och 

rådgivning som en del av utredningen.  

Arbetsterapeut är legitimerad tjänst inom hälso- sjukvårdens område  och har 

skyldighet att journalföra inom hälso- och sjukvårdens område Enligt SOSFS 

2008:14 Vårdgivaren ska säkerställa rutiner för hur patientuppgifter ska 

dokumenteras i patientjournal.  Legitimationen och arbetssättet avgör, dvs. om 

den legitimerade arbetar inom sin legitimationskompetens. Undersöker, utreder 

och/eller behandlar, utför individuella insatser. Arbetsgivaren blir vårdgivare, 

oavsett huvud-saklig verksamhet. 

Beslutet expedieras till 

1. KS.diarium@boras.se 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 
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Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Arbetslivsnämndens uppföljning av Program för ett 

Integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättade svar på frågor kring Programmet för 

ett integrerat samhälle.        

Sammanfattning 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 

som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 

Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 

och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har svarat på frågorna som rör området ”Arbete.            

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Svar på uppföljning av ett integrerat samhälle. 

                               

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Hans Johansson 
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033 35 84 69 
 

Samtliga nämnder och bolag 

 

Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 
som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 
Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 
och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 
programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett 
antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och 
Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31. 

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp 
motsvarar ca 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-12-
31), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer. 

Målområden 
Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och 
boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt 
område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM. 

Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå. 
Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns 
av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och 
bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. 
Arbetslösa med kort utbildning väntas öka framöver. För att gruppen ska få ett 
stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en högre strukturarbetslöshet 
behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen 
nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser 
snabbare komma in på arbetsmarknaden.  
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa. 
Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att 
komma i arbete. 

En möjlighet i detta arbete är att samverka med Arbetslivsförvaltningens enhet 
Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har möjlighet att 
genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer1. 

Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle 
framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter 
från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del 
svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför 
en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen 
är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket 
val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas 
enligt nedan. 

1. Språkpraktik 

Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med 
åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske. 

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik 

Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för 
personer som är arbetssökande utan erfarenheter av aktuellt arbetsområde. 

3. Praktik till arbete 

Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina 
kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen 
till anställning. 

Länk till Jobb Borås och Feriearbeten 
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362
26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf 

Utbildning. 
I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att 
arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial 
utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem 
med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. 

  

                                                      
1 
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html 

http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf


Borås Stad 
Datum 
2018-02-05 

 Sida 
3(9) 

 

 

Länk till Vuxenutbildningen 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval
tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht
ml 

Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot 
totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer 
(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än 
12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2.  Det 
innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre 
utbildning men en minskad andel av totala antalet. 

Boende och Bostadsbristen 
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 
2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 
2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att 
byggproduktionen har understigit byggbehoven. Samtidigt har befolkningen 
ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen för 
återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya 
prognosen 426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs 
utbyggnad av annan infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3. 

Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 
2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer. 
Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda 
utomlands ökade med 4213 under samma period. 

Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad. 

Nybyggnation  
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande: 

2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader  

Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga 
boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av 
lägenheter med låg hyra.   

Riktlinje:  

Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader 
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4. 

                                                      
2 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter 
3 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/ 
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016 

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 
bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 
bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. Hur många av dessa som 
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är 
osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i 
prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med 
planen5. 

Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, 
bostadsrätter, hyresrätter och övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte 
anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom kostnaderna är för höga6. 

                                                      
5 Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 
6 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
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Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom an-ställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra 
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så 
snart det är möjligt.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. 
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig 
service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 

Arbetslivsnämnden 
Verksamheten Jobb Borås finns till för de boråsare som inte arbetar eller 
studerar och som är i behov av extra stöd för att få en anställning eller påbörja 
studier. 
Genom vårt ordinarie uppdrag möter vi ständigt boråsare med annan etnisk 
bakgrund dvs. som är födda utomlands eller har föräldrar som är det. Utöver de 
allmänna aktiviteter och olika satsningar som Jobb Borås erbjuder finns även en 
del insatser som särskilt riktar sig till den här ovan nämnda gruppen.  

 
Integrationsmodellen är en kombination av språkpraktik och studier. Vi 
bedriver arbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen och olika förvaltningar 
inom Borås Stad som har ett rekryteringsbehov. Modellen går ut på att rusta 
personerna genom undervisning i SFI kombinerat med praktik inom ett 
yrkesområde som deltagarna är intresserade av och lämpliga för. 
Förvaltningarna gör intervjuer med intresserade personer för att bedöma om de 
passar för yrket. För att ytterligare förbättra svenska språket och bli helt 
anställningsbara kan vi också erbjuda deltagarna en tidsbegränsad 
arbetsmarknadsanställning under 1-2 år på den arbetsplats som man har 
praktiserat på.  
 
Fråga 2 

- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?  

Fördela dem mellan dessa tre grupper. Språkpraktik 

    Prova på praktik 

   Praktik till arbete 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden har i sin förvaltning totalt 85 praktikanter i sina 
verksamheter. Av dessa kommer 47 från målgruppen Boråsare som är födda 
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utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Jobb 
Borås som anvisar till praktikplatser har idag ingen registrering som gör 
åtskillnad på de olika praktikformerna. En försiktig uppskattning är, när det 
gäller målgruppen att fördelningen är ca 50 % språkpraktik och ca 50 % prova 
på praktik. I Borås Stad finns totalt 291 praktikanter anvisade varav 205 tillhör 
målgruppen Boråsare som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda 
föräldrar födda utomlands. 

Gäller alla nämnder och kommunala bolag 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 
annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och 
boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

Arbetslivsnämnden 

• Utbildningsspåret: Är en verksamhet som syftar till att ge boråsare som saknar 
grundskolekompetens en möjlighet att läsa in den. Syftet är att skapa 
förutsättningar för att gå vidare i utbildningsstegen och därmed göra sig 
långsiktigt anställningsbar. 

• Yrkessvenska bedrivs av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med 
personalen inom Jobb Borås. Utbildningen riktar sig till de som har en praktik 
eller arbetsmarknadsanställning inom Jobb Borås och som behöver träna mer 
på svenska språket. Särskilda uttryck och glosor som har med deltagarnas 
arbetsuppgifter att göra övas in. Det finns i dagsläget tre grupper med olika 
svårighetsgrader.  

• Projekt Personer ej läs och skrivkunniga – modersmålstödjare: Projektet syftar 
till att träna ej läs och skrivkunniga i det egna språket för att skapa en referens 
som är nödvändig för att snabbare lära sig svenska. Svenskan är nödvändig för 
att fortsätta i utbildningsstegen och därmed öka chanser till anställning 

• Dua: Ett arbete som syftar till att ge ungdomar mellan 18 och 25 och som 
saknar avslutad gymnasieutbildning en möjlighet att läsa in den.  

• Arbetslivsförvaltningen arbetar aktivt med att spegla samhället i 
rekryteringsprocesser. 

• MIA (Mammor i arbete) Syftar till att ge kvinnor med barn som står långt från 
arbetsmarknaden förutsättningar att lättare komma in på arbetsmarknaden. 

• Integrationsmodellen: Har till syfte att tidigt få personer med 
invandrabakgrund in i arbetslivet, öka motiveringen till att vidareutbilda sig och 
samtidigt möta rekryteringsbehov i verksamheter med brist på sökande till 
lediga tjänster eller vikariat. Målet är att påskynda inlärning av svenska språket 
och att få utbildad, intresserad och kunniga personer till verksamheter som 
klassa som bristyrken. 
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Gäller Arbetslivsnämnden 

Fråga 1 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer 
med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands 
och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?  

Svar: I Borås Stad finns 693 arbetsmarknadsanställningar Av dessa är ca 350 
personer utrikesfödda boråsare.  
 

Fråga 2 

- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 
2017 för personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är 
födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är 
födda utomlands? 

Svar: Under 2017 gjordes 126 arbetsmarknadsanställningar av utrikesfödda 
boråsare. 
 

Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja 
kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet? 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden har ett uppdrag att bedriva mångfaldsinformation i Borås 
stad. I det uppdraget kommer vi att under 2018 besöka de kommunala bolagens 
styrelser för att informera dem om mångfald. 
 
Fadderverksamheten syftar till att matcha svenskar med nyanlända personer 
från ett annat land.  Under 2017 har samarbetet utvecklats mot flera företag i 
Borås för att genomföra lunchmöten mellan de nyanlända och de anställda. 
Även fadderverksamheten besöker regelbundet Rotary för 
lunchsträffar.(språkluncher)   

 
Integrationsdagen den 7 november hade temat ”Kultur är vägen till ett 
inkluderande samhälle”. Målgrupp var i första hand politiker, ledning för 
förvaltning och bolag, verksamhetschefer, enhetschefer, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket samt frivillighetsorganisationer.  
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Boende 
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska 
verka för att ett vari-erat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat 
boende. 

Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske 
med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska 
stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar 
stadsutveckling. 

Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala 
bostadsbolag. 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering 
och segregation på bostadsmarknaden? 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av 
bostäder? 

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer 
för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.  
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Utbildning 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska er-bjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar 
ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning 

Gäller Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna 
till SFI? 

Fråga 2 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i 
kombination med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med 
teoretisk utbildning? 

Fråga 3 

- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa 
utbudet av yrkes och lärlingsutbildningar? 

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 mars 2018.
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1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, § 24  
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