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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 att den enskildes behov. Insatser 
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. Nämnden samverkar med externa 
utförare inom sitt verksamhetsområde. 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb 
Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknads- och 
sysselsättnings politiska insatser. Fokus ligger på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva 
åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så att de blir så 
effektiva som möjligt. Nämnden finansierar ett stort antal anställningar för funktionsnedsatta, 
ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanställda. 

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. 

Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. 
Olika metoder används, bland annat tydliga rutiner och riktlinjer för att ha en hög rättsäkerhet för 
klienter och handläggare. Verksamheten har stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling 
för att rätt personer ska få rätt bistånd med rätt summa. Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare 
som arbetar med felaktiga utbetalningar. Växla bidrag mot lön är ytterligare en metod där individen går 
från passivt bidragsberoende till någon form av egen försörjning. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring. 

Arbetslivsnämnden ansvarar både för ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete samt 
integration i samhället och på arbetsmarknaden. Verksamheten under integrationsområdet är 
invandrarservice, insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finskt förvaltningsområde 
som finansieras 100 % med statsbidrag från länsstyrelsen. 

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 uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, representera Borås Stad när det gäller 
tolkförmedling Väst. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 0 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Människor vill möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och arrangemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. Arbetslivsnämnden har som mål att genomföra 1 medborgardialog under 2017. 
Fram till tertial 2 har ingen medborgardialog arrangerats. Någon gång under hösten kommer en 
medborgardialog att genomföras. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

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

97,1 98 97,7 97,8 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

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

563 500 540 489 

Antal personer med 
arbetsmarknadsanställningar. 

388 440 501 520 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studie och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en en relativ stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i from av bland annat, den alternativa arbetsmarknaden 
är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, gå från passivt bidragsboende till någon form av lönearbete. Verksamheten 
måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt personer ska 
ha rätt bistånd.   

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar. 
Ett av Arbetslivsnämnden uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uddrag har Arbetslivsnämnden formulerat 
ett mål. Målet har varit att under 2017 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form av 
egenförsörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. 

Under 2017 har det varit 85 personer som haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 
14 157 900 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 8 993 866 kr. Minskningen av utbetalning av 
försörjningsstöd har varit 4 623 320 kr.  

Verksamhetens indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

Växla bidrag mot lön 81 minst 75 80 85 

Växla bidrag mot lön 

2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 
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2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid de konferenser som gjorts har detta 
efterfrågats och även kontrollerats i 
samråd med genomförandet av 
konferensen. 

2.5 Ekonomi och egen organisation 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att 
tillsammans med de fackliga 
organisationerna inventera 
arbetsuppgifter som går att klara utan 
formella krav på utbildning. 

 Ej genomfört Arbetslivsnämnden kommer tillsammans 
med Personal och 
förhandlingsavdelningen samt fackliga 
representanter att utreda och inventera 
arbetsuppgifter så går att klara utan 
formella krav på utbildning. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial 
eller varje halvår 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet/ Process Riskbild 

Riskb
edöm
ning 
2017 

Kontrollmoment med åtgärder 

Försörjningsstöd Risk för felaktiga 
utbetalningar. 

16 Kontroll att all hantering inom 
försörjningsstöd blir rätt 

Risk för felaktiga utbetalningar 
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Sammanställning kontroll att all hantering inom försörjningsstödet blir rätt. 

En sammanställning av FUT-utredarnas rapport januari-augusti 2017. 

Hittills i år har det öppnats 10 ärenden vara 5 för återkrav och 5 för felaktiga utbetalningar. 

Under året har det varit personalomsättning bland FUT-utredarna. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Sålda platser 8 224 6 928 11 262 11 262 0 

Statsbidrag 82 354 87 264 93 266 94 266 1 000 

Avgifter och övriga intäkter 11 937 13 086 22 223 22 223 0 

Summa intäkter 102 515 107 278 126 751 127 751 1 000 

Personal -143 814 -165 120 -215 375 -217 639 -2 264 

Lokaler -8 076 -8 268 -12 401 -12 401 0 

Försörjningsstöd -49 985 -43 704 -72 300 -69 300 3 000 

Övrigt -39 972 -30 701 -50 811 -50 811 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -241 847 -247 793 -350 887 -350 151 736 

Buffert (endast i budget) 0 0 -2 264 0 2 264 

Nettokostnad -139 332 -140 515 -226 400 -222 400 4 000 

Kommunbidrag 147 896 154 429 226 400 226 400 0 

Resultat efter kommunbidrag 8 564 13 914 0 4 000 4 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 8 564 13 914 0 4 000 4 000 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 
Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 2 000 tkr. Resultatet består av underskott 
med - 3 264 tkr arbetsmarknadsinsatser. Utav underskottet arbetsmarknadsinsatser är det minus 4 264 
på personal och plus 1 000 tkr på statsbidrag. Övrig IFO beräknas gå plus med 2 000 tkr, överskottet är 
löner och beror på att det är svårt att rekrytera socionomer. Försörjningsstödet beräknas göra ett 
överskott med 3 000 tkr. 
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Utveckling av försörjningsstödet, tkr 
2 017 Utfall tkr 2 016 Utfall tkr 2 015 Utfall tkr 

Jan-Maj 25 329 Jan-Maj 29 034 Jan-Maj 30 675 

Juni 6 208 Juni 7 587 Juni 7 304 

Juli 4 671 Juli 4 459 Juli 6 445 

Augusti 2 887 Augusti 4 525 Augusti 4 833 

S:A Jan-Aug 39 095 S:A Jan-Aug 45 605 S:A Jan-Aug 49 257 

Prog, Bokslut 63 500 Bokslut 65 250 Bokslut 73 393 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt 1 036 1 338 1 050 1 050 0 

Kostnad -7 794 -8 383 -15 127 -15 127 0 

Nettokostnad -6 758 -7 045 -14 077 -14 077 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -849 -774 -1 476 -1 476 0 

Nettokostnad -849 -774 -1 476 -1 476 0 

IFO ekonomiskt bistånd exkl. 
försörjningsstöd      

Intäkt 11 690 12 370 21 993 21 993 0 

Kostnad -49 993 -57 325 -90 353 -88 353 2 000 

Nettokostnad -38 303 -44 955 -68 360 -66 360 2 000 

Försörjningsstöd      

Intäkt 4 392 4 630 5 850 5 850 0 

Kostnad -49 997 -43 725 -72 350 -69 350 3 000 

Nettokostnad -45 605 -39 095 -66 500 -63 500 3 000 

Integration      

Intäkt 30 053 14 887 26 641 26 641 0 

Kostnad -31 249 -17 746 -30 665 -30 665 0 

Nettokostnad -1 196 -2 859 -4 024 -4 024 0 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 54 116 72 411 69 550 70 550 1 000 

Kostnad -87 306 -104 909 -120 620 -124 884 -4 264 

Nettokostnad -33 190 -32 498 -51 070 -54 334 -3 264 

Feriearbeten      
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Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Intäkt 220 231 155 155 0 

Kostnad -10 969 -10 829 -15 155 -15 155 0 

Nettokostnad -10 749 -10 598 -15 000 -15 000 0 

Övrigt      

Intäkt 1 008 1 411 1 512 1 512 0 

Kostnad -3 690 -4 102 -5 141 -5 141 0 

Nettokostnad -2 682 -2 691 -3 629 -3 629 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 264 0 2 264 

Nettokostnad 0 0 -2 264 0 2 264 

Totalt      

Intäkt 102 515 107 278 126 751 127 751 1 000 

Kostnad -241 847 -247 793 -353 151 -350 151 3 000 

Nettokostnad -139 332 -140 515 -226 400 -222 400 4 000 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 000 tkr. Resultatet består av underskott 
med - 3 264 tkr arbetsmarknadsinsatser, + 2 000 tkr övrigt IFO, 3 000 tkr försörjningsstöd samt buffert 
+ 2 264 tkr. 

Administration 

Administration som består av nämndverksamhet, förvaltningsledning, ekonomifunktion, 
personalfunktion, kvalitet och utveckling samt Pul-handläggare. Administration arbetar tillsammans 
med verksamheten med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för Arbetslivsnämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten 
beräknas gå plus minus noll. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökts 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 personal på 
försörjningsenheten. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet är t.o.m. augusti 2017, 390 095 tkr. Budgeten för samma period 
är 44 333 tkr, nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 5 238 tkr. Jämfört med 2016 är 
resultatet bättre med, 6 510 tkr och jämförelse med år 2015 är resultatet bättre med 10 162 tkr. 
Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 63 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett 
plusresultat med 3 000 tkr. 
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Förutsättningar för försörjningsenheten är det finns tillräckligt med socialsekreterare, då en del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellanåt hög. I Borås Stad är det en 
normal arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. 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 var skriftlig och rättssäker och det ska finnas möjligheter för 
klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. Inom 
försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och klienten ska 
veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar och säkerställer beslut vid 
handläggarbyten. Framgångarna inom försörjningsenheten består också av de små detaljerna som gör 
skillnaden, små saker får stora saker att hända. 

Inom försörjningsstödet läggs det ner mycket arbete på att ha ett så lågt försörjningsstöd som möjligt. 
Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra alternativ av 
försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att få ett så lågt försörjningsstöd som 
möjligt. En metod är att arbeta med rutiner som innebär tydliga och standardiserade arbetsprocesser 
som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet 
bedrivs, begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättsäkerheten för klienter och handläggare. En annan 
metod är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. I jämförelse med andra 
kommuner i Borås Stads storlek har försörjningsstödet inte valt att dela upp arbetsmomenten 
motivation och ekonomisk handledning. Socialsekreteraren ansvarar för hela processen och får en 
helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp 
klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med augusti har personalkostnaden varit 14 157 900 kr och arbetsmarknadsstödet 8 993 866 kr, 
nettot har då varit 5 164 034 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av 
försörjningsstöd varit 4 623 320 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 6 500 tkr. 
Antalet personer som växlat bidrag mot lön t.o.m. augusti har varit 85 st. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2017-08-31, 789 hushåll jämfört med 2016-08-31, 993 hushåll 
och 2015-08-31, 1080 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2017-08-31, 489 
hushåll jämfört 2016-08-31, 555 hushåll jämfört med 2015-08-31, 606 hushåll. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2017-08-31, 97,78 % jämfört med 
2016-08-31, 97,15. 

Relationsvåldsenheten har under januari-april startat 33 ärenden och genomfört 39 utredningar för 
personer som sökt för våld i nära relationer, kontakt har utöver detta varit med 95 personer vilka inte 
har lett till något ärende. I 26 ärenden har det tagits besluts under januari-augusti 2017. Besluten har lett 
till följande placeringar. 

• Skyddat boende 8 personer 
• Jourboende 7 personer   
• Intern öppenvård 6 personer 
• Familjehem 1 person 
• HVB 1 person 
• Extern öppenvård 1 person 
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• Kontaktperson 1 person 
• Socialt kontrakt 1 person 

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

Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller planerad verksamhet för personer som 
erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation. Det som kan göras enligt lagstiftning görs idag. 

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 i Borås Stad samt 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 sin 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 inom integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering och 
övriga nationella minoriteter ingår. 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 2017 

• Romsk inkludering, där Arbetslivsnämnden satsar 500 tkr samt Länsstyrelsen som bidrag med 
500 tkr.  

• Samråd Nationella minoriteter. 
• Integrationsråd. 
• Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. 
• Mångfaldsinformation, arbete mor rasism och främlingsfientlighet.  
• Integrationsdag. 
• Flyktingguider/Fadderfamiljer där Arbetslivsnämnden satsar 636 tkr samt länsstyrelsen 492 tkr.   

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juni-augusti har Arbetslivsnämnden överfört 
2 725 000 kr, antal 112 i augusti, antal 115 i juli, antal 111 i juni, antal 113 i maj, antal 111 i april, antal 
105 i mars, antal 105 i februari, antal 100 i januari till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 
1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden överfört 
7 481 250 kr, antal 286 i augusti, antal 301 i juli, antal 295 i juni, antal 307 i maj, antal 296 i april, antal 
296 i mars, antal 305 i februari, antal 308 i januari till Grundskolenämnden, för mottagna flyktingar i 
åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden överfört 
2 071 875 kr, antal 77 i augusti, antal 81 i juli, antal 83 i juni, antal 87 i maj, antal 84 i april, antal 85 i 
mars, antal 82 i februari, antal 84 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar som går 
i gymnasieskolan. 
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Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden överfört 
18 904 368 kr, antal 891 i augusti, antal 904 i juli, antal 902 i juni, antal 924 i maj, antal 902 i april, antal 
918 i mars, antal 920 i februari, antal 917 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar 
som går i SFI-Utbildning (Svenska för invandrare). 

Antalet mottagna flyktingar var 2017-08-31, 501 st jämfört med 2016-08-31, 629 st. 

• Utav de 501 mottagna flyktingarna kommer 60 % från Syrien, 9 % från Afghanistan, 9 % från 
Somalia, 5 % från Irak, 4 % från Eritrea, 2 % från Iran, 2 % från Jemen % från Palestina, 1 % 
från Ryssland, 1 % från Etiopien, 1 % från Nigeria, 1 % från Jordanien, 1 % från Libanon samt 
4 % statslösa. 

• Åldersmässigt är det 45 % i åldern 20-39 år, 18 % i åldern 7-15 år, 14 % i åldern 40-59 år, 8 % i 
åldern 2-5 år, 8 % i åldern 16-19 år, 3 % 6 år, 2 % 0-1 år samt 2 % 60 år och äldre. 

• 55 % är män och 45 % är kvinnor. 
• Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 304 personer. 21 % som gått i skola över 12 år, 

19 % mellan 10-12 år, 18 % som gått i skola mellan 7-9 år, 9 % som gått i skola 4-6 år, 8 % som 
gått i skola 1-3 år samt 25 % där uppgift saknas. 

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami i är nystartat 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 att finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Verksamheterna under Integration beräknas göra ett nollresultat. 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med 
en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är 
funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa nyanlända och ungdomar. Samverkan sker internt, men också med 
externa aktörer framför allt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med 
Studieförbundet Vuxenskolan finns också och fortsätter under 2017. 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 749 deltagare fanns inom Jobb Borås under augusti 
månad. 

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. 
Exempel på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning och olika 
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och 
förutsättningar. 
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Verksamheten består av: 

• Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2017-08-31, 520 personer jämfört med 2016-08-31, 440 
personer. 

Varav växla bidrag mot lön var 2017-08-31, 85 personer jämfört med 2016-08-31, 79 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 
2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna 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. 85 personer har haft en 
anställning inom det urbana utvecklingsarbetet augusti månad.  

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har svårt att möta en 
arbetsmarknad med höga krav som ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet. Inom 
Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2017 finns 
en budget på 1 826 tkr, under augusti månad har det varit 21 personer från denna grupp som 
haft en anställning. 

• Ansvarar för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.  
• Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr i budget för år 2017, har det varit 

under augusti 3 ungdomar. 
• Lokalt kunskapslyft, där under augusti 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 lokala kunskapslyftet undersökas. 

Inom Jobb Borås ingår verksamheten FAS 3. Ersättningen från Arbetsförmedlingen för FAS 3 ska 
användas för sysselsättning och arbete för de personer som ingår i FAS 3. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett noll resultat. 

Under augusti 2017 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

• 149 Trygghetsanställningar 
• 97 OSA Anställningar 
• 90 Extra tjänster 
• 61 Särskilt anställningsstöd 
• 60 Utvecklingsanställningar 
• 40 Nystartsjobb 
• 8 Lönebidrag 
• 8 Instegsjobb 
• 4 Trainee 
• 3 Ungdomsanställningar 
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Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansieras alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått 
ur årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med 
kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att 
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan 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. Under feriearbeten finns en budget för 1 367 feriearbeten, samma antal som som 
arbetade som feriearbetare under år 2016. 1 863 ungdomar har sökt feriearbete år 2017 jämfört med 
1 850 ungdomar för år 2016 och 1 809 för år 2015. 1 443 ungdomar har tackat ja till feriearbete för år 
2017 jämfört med 1 394 för år 2016. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben kvalitativt: där såväl handledarens som 
elevens erfarenhet/upplevelser framkommer. 

Alternativa arbetsmarknaden 

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

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp 
arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 110 personer 
har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheterna 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 
• Second hand byggmaterial 
• Transporttjänst, interna och externa transporter 
• Snickeri 
• Restaurang 
• Biltvätt, för i första hand Borås Stads leasingbilar 
• Cykelverkstad. renoverar och säljer begagnade cyklar 
• Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 
• Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
• Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

återvinningscentraler och källsorteringshjälp 
• Mobile info center, Mobile info center 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 samt Saturnus 
huset. 

• 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 
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Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2017. Bidraget till 
Studieförbundet Vuxenskolan består av medel för verksamheten Substral som innefattar språkstöd för 
nyanlända flyktingar. Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland. Borås Stad har även 
ett samarbete med IF Elfsborg där Arbetslivsnämnden är med och bidrag med sin del. Verksamheten 
beräknas göra ett nollresultat. 

Övrigt 

Övrigt som består av personliga ombud samt bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten 
beräknas också göra ett nollresultat.  

5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal hushåll med försörjningsstöd 993 950 789 

5.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Mottagna flyktingar 629 900 501 

5.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser 361 325 435 

Antal växla bidrag mot lön 79 75 85 
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Josefine Nyman 033-35 51 32 
2017-09-11 
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2017/ALN0112 

Arbetslivsnämnden 

Miljömålsuppföljning tertial 2, 2017 
Arbetslivsnämnden ska inge miljömålsuppföljning till Miljö- och konsumentnämnden. 
I bifogad handling presenteras nämndens miljömålsuppföljning med de indikatorer 
och åtgärder som ska följas upp tertial 2, 2017.  

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till miljömålsuppföljning för tertial 2 
2017 och översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 

ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

Bilaga: Miljörapport Arbetslivsnämnden 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet 

Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem 
(1a) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Certifierat miljöledningssystem, antal  Nej  Nej  Nej 

Miljöledningssystem som inte är 
certifierat, antal 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar Samma som kvartal 1, alla kvarvarande arbetsplatser har någon form av system. Utveckling 
och förbättring av dessa sker löpande. 
 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Avslutad 

Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Andel anställda som genomgått 
miljöutbildning som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete 

87% 98% 97% 

 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Avslutad 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 
organisation 

Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria 
eller sker med miljöfordon (7a) 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon 

 Pågående 
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Arbetslivsnämnden 

Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2017
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanterings-system. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kun-der. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom 
utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för re-
spektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken 
utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade 
synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning över verksam-
hetsområden och kriterier. 

Förslag till beslut  
Arbetslivsnämnden godkänner och insänder upprättad redovisning av synpunkter 
januari – juni 2017 till kommunstyrelsen. 

ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

Bilaga: Redovisnings av inkomna synpunkter januari-juni 2017, Arbetslivsnämnden  



Redovisning av inkomna 
synpunkter januari-juni 2017 
Arbetslivsnämnden 



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

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni 2017 ...................................... 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................ 3 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 3 

4 Ständiga förbättringar............................................................................... 4 

5 Avslutade synpunktsärenden .................................................................. 4 

6 Synpunktsrutinen ...................................................................................... 4 

7 Vidarebefordrade ärenden ........................................................................ 4 

 

  

Arbetslivsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017 2(4) 



1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni 
2017 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Jobb Borås 1 Klagomål 

Jobb Borås 1 Beröm 

Försörjningsenheten 2 Klagomål 

   

   

   

   

   

   

Totalt för förvaltningen 4  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm H1 
2017 

Fråga H1 
2017 

Förslag H1 
2017 

Klagomål 
H1 2017 

Utfall H1 
2017 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 1 0 0 3 4 

Totalt 1 0 0 3 4 
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4 Ständiga förbättringar 
Arbetslivsnämnden har mottagit totalt fyra (4) synpunkter under perioden januari-juni 2017. Av de 
framförda synpunkterna var tre 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. Då det är viktigt att alla handläggare känner till rutinen fullt ut. Förvaltningen kommer att 
arbeta med att göra rutinen känd under hösten 2017. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning och vid behov förbättring och utveckling av 
förfaranden och rutiner. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2017 

4 0 4 

6 Synpunktsrutinen 
Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Kriterier har inte valts i alla ärenden. Viktigt att alla 
handläggare känner tillrutinen. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Arbetslivsförvaltningen 
Hans Johansson, 033-35 85 73 

2017-09-11 Dnr 2017/ALN0105 

Arbetslivsnämnden 

Servering av alkohol vid Finlands självstän-
dighetsdag 6 december 
Som finsk förvaltningskommun så är det planerat att Borås stad arrangerar ett större 
firande i samband med den finska självständighetsdagen 6/12 då Finland firar 100 år 
som självständigt land. 
Detta är en fråga som den finska minoriteten drivit under lång tid och som är en 
mycket viktig markering av solidaritet och samhörighet. 

I samband med firandet som är planerat på Åhaga, kommer ett större antal hedersgäs-
ter att bjudas in, från såväl Sverige som Finland. Den finska minoriteten i Borås köper 
mot en lägre summa en entrebiljett. 
Det kommer att bjudas en supé samt underhållning. 
Enligt Borås stad representationspolicy, så är det inte tillåtet att servera vin till maten 
utan att ansvarig nämnd beslutar om detta. Enligt policyn där Borås bjuder på maten 
kan man inte hänvisa gästerna att själva köper drycker som innehåller alkohol, utan 
det vin som serveras till maten ska ingå. 

Arbetslivsnämnden får med anledning av detta ta beslut om att tillåta att vin serveras i 
samband med maten och ingår i erbjudandet till gästerna, givetvis skall alkoholfritt vin 
och andra alkoholfria drycker finnas som alternativ.  

Alla alkoholhaltiga drycker före och efter maten bekostas helt av de enskilda gästerna 
själva och ingår inte i beslutet. 

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om att godkänna att vin kan ingå som måltidsdryck för 
gäster som firar den finska 100 års självständighetsdagen 2017-12-06. 

ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Arbetslivsförvaltningen 
Hans Johansson, 033-35 85 73 

2017-09-11 Dnr 2017/ALN0106 

Arbetslivsnämnden 

Resandefolkets dag 
Den 29 september firas Resandefolkets dag som är den dag då resandefolket kom till 
Sverige år 1512. Att fira och uppmärksamma dagen är viktigt för identiteten, stolthet-
en och självkänslan. Resandefolkets dag firas och uppmärksammas runtom i Sverige. 
Romska rådet har därför, på sitt sammanträde 2017-08-29, beslutat om tillsända ar-
betslivsnämnden ett ärende med ett förslag att den romska flaggan hissas i Borås Stad 
den 29 september. 

Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden ställer sig positiva till förslaget och översänder ärendet till Borås 
stads representationskommité att ta beslut om flaggning med den Romska flaggan på 
resandefolkets dag årligen den 29 september.  

ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 



Sida 
1(2) 

Arbetslivsförvaltningen 
Lennart Gustavsson, 033-35 33 98 

2017-09-05 Diarienummer 

Arbetslivsnämnden 

Hyresgaranti 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet beslu-
tade regeringen en ny lag som innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta 
emot nyanlända för bosättning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars 2016 (lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning). Vi erbjuds 
lägenheter från kommunens fastighetsbolag men behöver betydligt fler för att klara 
uppdraget. Samarbetet har utvecklats med privata fastighetsägare men ställer krav på 
kommunen i form av hyresgaranti för att vi skall kunna erbjuda lägenheter till nyan-
lända. 

Hyresgarantin är ett borgensåtagande som betyder att kommunen åtar sig att gå in 
som en extra ekonomisk säkerhet för hyresvärden, så att en nyanländ ändå kan få ett 
eget hyreskontrakt. 

Nämndens yttrande i sin helhet 
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet beslu-
tade regeringen en ny lag som innebär att alla kommuner efter anvisning ska kunna ta 
emot nyanlända för bosättning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars 2016 (lag 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning). Hur många 
nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknads-
läge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt 
hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.  
Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyk-
tingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen 
(2005:716) samt anhöriga till dessa personer. Anvisningar till kommunerna omfattar 
nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar. 
För att kunna erbjuda nyanlända med uppehållstillstånd bostad så har vi upparbetat 
ett mycket bra sammarbete med kommunens fastighetsbolag som erbjuder oss lägen-
heter för nyanlända men vi behöver fler. Samarbetet har utvecklats med privata fas-
tighetsägare men ställer krav på kommunen i form av hyresgaranti för att dom skall 
kunna erbjuda lägenheter till nyanlända. 

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som 
inte har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende (till exempel nyanlända 
kommunplacerade flyktingar). I regel kräver hyresvärden en tillsvidareanställning för 
att man ska få ett eget hyreskontrakt på en lägenhet. 

Hyresgarantin är ett borgensåtagande som betyder att kommunen åtar sig att gå in 
som en extra ekonomisk säkerhet för hyresvärden, så att en nyanländ ändå kan få ett 
eget hyreskontrakt. 
Hyresgarantin innebär inte att nyanlända som hyresgäst kan låta bli att betala hyran. 
Det är fortfarande den nyanlände som har betalningsansvaret. Om denne inte betalar 
sin hyra och kommunen betalar den har kommunen rätt att kräva tillbaka pengarna i 
efterhand. 
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Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag 
för varje lämnad garanti. Det är Boverket som administrerar och beslutar om det stat-
liga bidraget 
 
Förslag till beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att införa hyresgaranti och nämnden delegerar till ansva-
rig tjänsteman att besluta om hyresgaranti för nyanländ som tecknar ett hyresavtal. 
 
 
ARBETSLIVSNÄMNDEN 
 
 
 
 
Lars -Åke  
Ordförande 
 
  Dag Forsström 
  Förvaltningschef 



 
 
 
 REMISSVAR 
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Arbetslivsnämnden 
Josefine Nyman 033-35 51 32 

2017-09-11 
 

Dnr 2017/ALN0085 

 Arbetslivsnämnden  
 
 
 

Motion - FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216 700 
 
Nämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stad har ett tillgänglighetsarbete som har uppmärksammats och i Vision 2025 
påtalas vikten av att vara inkluderande. I motionen lyfts värdet av att ta fram en kon-
kret handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-
ionsnedsättning. Den skulle gälla för anställda och förtroendevalda inom Borås Stad.  
Arbetslivsnämndens uppdrag med arbetsmarknadspolitiska insatser är ett konkret 
exempel på arbetet med funktionsnedsatta. Inom ramen för feriearbete har platser åt 
alla, inklusive de med särskilda behov, varit i fokus. 
 
Det är dock av största betydelse att hela Borås Stad tar ett gemensamt ansvar för till-
gängliga platser avseende praktik, arbetsträning och skyddade anställningar etc. Till-
gänglighets- och visionsarbetet måste också tydligt hänga ihop med en eventuell 
handbok.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms innebära positiva sociala konsekvenser för Borås. 
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
ARBETSLIVSNÄMNDEN 
 
 
 
Lars-Åke Johansson 
Ordförande 
  Dag Forsström 
  Förvaltningschef 
 
 
Bilaga: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

 



FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete. 

Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns 

alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja 

jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.  

 

Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, där-

ibland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har 

arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att  personer med funktionsned-

sättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre eko-

nomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktions-

nedsättning.  

 

I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att 

vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en lik-

nande handbok tas fram i vår kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet 

 

• Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-

ionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram 

 

Borås 2017-02-22 

Ida Legnemark (V) 
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Arbetslivsnämnden 
Josefine Nyman 033-35 51 32 

2017-09-11 
 

Dnr 2017/ALN0086 

 Arbetslivsnämnden  
 
 
 

Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet - gör Borås till MR-stad 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100 
 
Nämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Arbetet med mänskliga rättigheter utgår bland annat ifrån att alla människor, oavsett 
land, kultur och sammanhang är lika värda. Konkret handlar det om att motverka 
rasism och diskriminering, men även om jämställdhetsarbete, barns- och nationella 
minoriteters rättigheter. I motionen föreslås att Borås Stad ska arbeta  utifrån den 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling som SKL tagit fram. Mycket av det 
arbetet sker redan idag i Borås Stad, exempelvis finns en jämställdhetssamordnare på 
Stadsledningskansliet, Personal och förhandling som har MR frågorna inom sitt an-
svarsområde.  Inom Arbetslivsnämnden sker också arbete inom Integrationsenheten 
med att bland annat motverka rasism och lyfta allas lika värde, men också arbete med 
att stärka de nationella minoriteterna. Det är bra att komplettera arbetet med den 
plattform som SKL har tagit fram.    
   
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms innebära positiva sociala konsekvenser för Borås. 
 
Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 
 
ARBETSLIVSNÄMNDEN 
 
 
Lars-Åke Johansson 
Ordförande 
 
  Dag Forsström 
  Förvaltningschef 
 
 
Bilaga: MOTION Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet- gör Borås till 
en MR-stad 

 
 



 
 
 
MOTION 
 
 
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet 
 - gör Borås till en MR-stad 
 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla 
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och 
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters 
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet 
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet. 
 
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de 
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och 
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt 
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa, 
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna. 
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de 
mänskliga rättigheterna. 
 
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en 
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.  
 
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som 
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till 
säkerställandet av mänskliga rättigheter. 
 
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MR-
städer. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter 
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter 
och med det bli en MR-kommun. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet  
 
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit 
för att bli en MR-kommun 
 
 
Borås 2017-03-16 
Ida Legnemark (V) 
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Arbetslivsnämnden 
Margareta Udén Hoff, 033-35 84 69 

2017-09-11 DNR 2017/ALN0080 

 Arbetslivsnämnden  
 
 
 

Gallring av pappershandlingar efter skanning 
till ärendehanteringssystemet Ciceron 
Bakgrund 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. 
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 
det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan 
idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer 
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringspro-
cess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandling-
ar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.   
 
Förutsättningar  
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt be-
varas och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar be-
varas i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till 
annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informations-
förlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möj-
ligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett 
myndighetsbeslut om att gallring får ske. 
 
Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera hand-
lingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade informationen, 
också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna pappershandlingar.     
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Cice-
ron, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är upp-
fyllda: 
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. 
Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker föränd-
ringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 
   

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autentici-
teten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all informat-
ion i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt föl-
jer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  
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− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar information-
ens bevisvärde. 
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande.  
 

Förslag till beslut 
Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssyste-
met Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Ar-
betslivsförvaltningen ha säkerställt att  
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av bety-
delsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens be-
visvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från och med 2018-01-01. 
 
ARBETSLIVSNÄMNDEN 
 
 
Lars-Åke Johansson 
Ordförande 
 
  Dag Forsström 
  Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga: Protokollsutdrag KS 2017-06-12, § 307  
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

 



   PROTOKOLLSUTDRAG 
         Sammanträdesdag 

            2017-06-12 
 
 
§ 307   2017/KS0183 004 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärende-
hanteringssystemet Ciceron 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet 
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten 
att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att 
ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till  
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndig-
heter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad 
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna in-
kommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): 
 
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas 
för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt 
att  
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten 
från och med den 1 januari 2018. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta 
beslut i denna fråga. 
 
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
Ulf Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagtavla den 26 juni 2017 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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