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KALLELSE 1(2) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare kallas  härmed  till sammanträde  i  

Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, måndagen den 24 februari 2020  

kl. 17:00  

Arbetslivsnämndens  sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess)  

 

Lars-Åke Johansson  Dag  Forsström  
Arbetslivsnämndens  Ordförande  Förvaltningschef  
 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande:  

Mitt-S samverkan onsdagen den 19 februari klockan 16:30.  

Moderater och Kristdemokraterna måndagen den 17 februari klockan 17:30.  

Sverigedemokraterna måndagen den 24 februari klockan 16:00.  

 

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

Margareta.Uden-Hoff@boras.se  

 

mailto:Margareta.Uden-Hoff@boras.se


 

Datum   Sida  
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Ärende   

1.   Upprop och val av justerare   

Förslag:  Marie Samuelsson (S) och Jonas Garmarp (M) som  
ersättare  

2.   Godkännande av föredragningslistan    

3.   Allmänhetens frågestund   

4.   Information - SEF fotbollsplanen mitt i byn   

5.   Information från förvaltningschefen    

6.   Information från kontaktpolitiker   

7.   Yttrande över Remiss över motionen "Ta krafttag mot våld i nära  

relationer: inför Huskurage"   
Dnr  2020-00005  1.1.3.1  

8.   Årsredovisning 2019   

Dnr  2020-00015  1.2.4.1  

9.   Uppföljning Intern kontroll 2019   

Dnr  2020-00016  1.2.3.2  

10.   Redovisning av inkomna  synpunkter januari-december 2019   

Dnr  2020-00017  1.4.2.1  

11.   Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden mars 2020   

Dnr  2020-00020  1.1.3.0  

12.   Anmälningsärenden februari 2020   

Dnr  2020-00018  1.2.3.25  

13.   Delegationsbeslut februari 2020   

Dnr  2020-00019  1.2.3.25  

 

https://1.2.3.25
https://1.2.3.25


 

 

Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-02-24 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00005 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss över motionen "Ta krafttag mot 
våld i nära relationer: inför Huskurage"  

Arbetslivsnämndens beslut 
Motionen besvarad.         

Sammanfattning 
Huskurage är ett uppdrag för civilsamhället och bostadsbolagen, nämnden 
lämnar därmed motionen besvarad.   

Ärendet i sin helhet 
Relationsvåldsenheten på Arbetslivsförvaltningen möter personer över 18 år 
bosatta i Borås Stad som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation och 
utifrån det behöver stöd. Relationsvåldsenheten arbetar med 
skyddsbedömningar, utredning av våld och stödinsatser. Sedan 2018 har 
Relationsvåldsenheten även ansvar för samordning av insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån behov så erbjuder 
Relationsvåldsenheten information om sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Remiss över motionen "Ta krafttag mot våld i nära relationer: inför 
Huskurage.                                

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

https://boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

  

 

 

 

Sida 

MISSIV 1(1) 

Datum Instans 

2020-01-10 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01092 1.1.1.1 

Remiss:  Motion:  Ta krafttag  mot våld  i  nära  relationer:  

inför  Huskurage  

Remissinstanser  

1.  Arbetslivsnämnden  

2.  Lokalpolisområde Borås  

3.  Kommunala bostadsbolagen  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen  senast den  2020-03-09. 

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

Ange diarienummer KS  2019-01092  och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna  

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för  Kommunstyrelsen.  

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas.  

Peder Englund  
Avdelningschef CKS  
033-357755 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se


 

 
 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

    

   

 

  

   

  

 

 

 

 

  

 

 

Motion 

Ta krafttag mot våld i nära relationer: inför Huskurage 

Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för våld. Våld i nära relationer är ett 

samhällsproblem som i störst utsträckning drabbar kvinnor, kvinnor i alla samhällsklasser och 

med alla bakgrunder. Även barn kan utsättas för och tvingas bevittna våld. Vi måste agera på 

många fronter för att förhindra alla former av våld. Borås Stad har bedrivit ett viktigt 

våldspreventivt arbete som kallas En kommun fri från våld och som nu ska implementeras i 

kommunens olika verksamheter. Som ett komplement till detta arbete vill Vänsterpartiet se att 

konceptet Huskurage införs i Borås allmännyttiga bostadsbolag. Relationsvåldsenheten är en 

del av Arbetslivsnämndens verksamhet med spetskompetens om våld i nära relationer. Genom 

samverkan med kommunens bostadsbolag kan relationsvåldsenheten nå breda grupper av 

boråsare i ett förebyggande arbete. 

Våld sker ofta i hemmet. Inte sällan finns det grannar som hört, sett eller känt oro för vad som 

händer i bostaden bredvid. Många vill hjälpa, men vet inte hur. Huskurage är ett initiativ 

startat av en ideell förening i syfte att förhindra våld i nära relationer. Huskurage ger grannar 

ett verktyg att agera genom en policy som säger att vi som grannar inte tänker ignorera om vi 

känner oro för att någon far illa. Det handlar om civilkurage där vi bor. En dörrknackning och 

ett samtal kan förhindra pågående våld och lindra utsattheten för barn som bevittnar våld i 

hemmet. Att våga ringa till polisen kan rädda liv. 

Metoden är enkel. Ett dokument sätts upp på anslagstavlan i varje port i ett bostadsbolags 

flerfamiljshus och ett brev delas ut till hyresgästerna med information om förekomst av våld i 

nära relation och om vad du kan göra om någon i din omgivning utsätts. Detta kan med fördel 

kombineras med utbildning av fastighetsskötare och stadsdelsvärdar. Denna kunskapshöjande 

åtgärd bryter tystnaden om våld i nära relationer och kan ses som en del i ett förebyggande 

arbete. 

Fler och fler bostadsbolag och hyresrättsföreningar antar Huskurage. Självklart ska Borås 

Stad vara en del av denna rörelse, genom att våra allmännyttiga bolag anammar initiativet kan 

förhoppningsvis även flera andra följa efter. Borås har beslutat att stärka sitt arbete för social 

hållbarhet, att införa Huskurage är då ett lämpligt led i detta arbete. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

- att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att i samverkan med de 

allmännyttiga bostadsbolagen att införa Huskurage 

Borås 2019-12-17 

Ida Legnemark (V) 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

Sida 

SKRIVELSE 1(2) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00015 1.2.4.1 Per-Olof Jinnegård 

Handläggare 
033-35 38 85 

Årsredovisning  2019  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för verksamhetsåret 

2019  och översänder densamma till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivsnämndens överskott för år 2019 blev 5 211 tkr.   

Arbetslivsnämndens har ansvaret för kommunens:  

  arbetsmarknads- och sysselsättnings politiska insatser  

  feriearbete  

  försörjningsstöd  

  relationsvåldsenheten, personer över 18 år som varit utsatta för våld i 

nära relationer samt hedersrelaterat våld    

  flyktingmottagning  

  samordning av Borås Stads integrationsarbete  

  nationella minoriteter  

  personligt ombud  

Nämnden har även ansvarat för Borås  Stads del i Sjuhärads  

Samordningsförbund,  samt representera Borås Stad i Tolkförmedling Väst.           

Beslutsunderlag  

1. Årsredovisning 2019, Arbetslivsnämnden.                                

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen.  

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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1  Inledning  

Arbetslivsnämndens huvuduppgift har varit under 2019 att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättnings politiska insatser. Nämnden har ansvarat för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som lett till att individen kan försörja sig själv har prioriterats. Nämnden har samverkat med externa 
utförare inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser har varit organiserade under Jobb 
Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Fokus har legat 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. 

Arbetslivsnämnden har finansierat ett stort antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, 
långtidsarbetslösa och nyanlända. 

Nämnden har också administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Under 2019 var det 
1 258 ungdomar som arbetade som feriearbetare. 

Nämnden har ansvarat för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå 
egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet har minskats med 3 271 tkr för år 2019 jämfört med år 2018. 
Nettosumman blev 52 534 tkr. 

Nämnden har också ansvarat för Relationsvåldsenhet som erbjudit stöd till personer som är över 18 år 
och bosatta i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld. Relationsvåldsenheten har utrett samt verkställt stöd och 
skyddsbehov. 

Arbetslivsnämnden har haft ansvaret för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning. 
Mottagandet av nyanlända flyktingar (Boråsregionens etableringscenter) har bedrivits ihop med Marks 
kommun. 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för både ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete där 
verksamheterna invandrarservice, mångfaldsinformation och flyktingguider ingått. 

Inom de nationella minoriteterna har Arbetslivsnämnden bedrivit verksamheterna, finskt 
förvaltningsområde samt romsk inkludering. 

Nämnden har även ansvarat 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 Arbetslivsnämnden uppgifter har också varit ansvaret för personligt ombud samt representera 
Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst. 

Arbetslivsnämnden ska informera kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder om förhållandet i 
arbetslivsförvaltningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden ett generellt bevakningsansvar att följa 
utvecklingen inom arbetslivsförvaltningen samt avge yttranden i ärenden som berör 
arbetslivsförvaltningen. 
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Arbetslivsnämnden har haft 12 sammanträden under år 2019. Nämnden består av nio ledamöter och  
nio ersättare. Ordförande har varit Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande Birgitta Bergman  
(M) och andre vice ordförande Mattias Danielsson (C).  

 

Ledamöter:  Ersättare:  

Lars Åke Johansson (S)  Kristina Nyberg Smahel (S)  

Marie Samuelsson (S)  Liridona Rexhepi (S)  

Abdullahi Warsame (S)  Maria Hermansson (C)  

Mattias Danielsson (C)  Patric Cerny (L)  

Anne-Marie Ekström (L)  Sam Siavashee (MP)  

Birgitta Bergman (M)  Jessica Sjösten (M)  

Jonas Garmarp (M)  Lina Nilsson (M)  

Falco Güldenpfennig (KD)  Georg Guldstrand (M)  

Jan Nilsson (SD)  Crister Spets (SD)  
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2  Viktiga händelser under året  

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden haft 8 nya skrivna IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Avtalen 
är skrivna med:  

  ABF Urban Vievs,  

  Studieförbundet Vuxenskolan Spira,  

  IF Elfsborg Jobb Tillsammans.  

  Norrby IF Norrby för Norrby,   

  Föreningen Guldkanten,  

  Sport for you (SISU Idrottsutbildarna),  

  IF Elfsborg Framtid tillsammans IF Elfsborg  

  Borås Folkhögskola utveckling Stadsdelsvärdar.   

Integrationsdag där temat var åldrandets villkor, att leva och åldras i Sverige med migrant bakgrund.  

Minoritetsdag där temat var nationella minoriteter.  

Värd för  Finskt förvaltningsområdes politikerträff.  
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Arbetslivsnämnden ska ta fram 
kommunövergripande regler för 
arbetet med och bemötande av 
nationella minoriteter. 

 Genomfört Arbetslivsnämnden har tagit fram ett förslag på 
program för Borås Stads arbete med nationella 
minoriteter. Programmet hat tagits fram i samråd 
med minoritetsföreträdare, förslaget har varit ute 
på remiss bland berörda nämnder. Beslut om 
programmet har tagits på Arbetslivsnämndens 
möte i maj och har därefter skickats in till 
Kommunstyrelsen för beredning till 
Kommunfullmäktige. 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete 
med Fritid- och folkhälsonämnden 
utreda hur arbetsmarknadsinsatser 
bäst kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

 Genomfört Arbetslivsnämnden har sett över hur det statliga 
regelverket och nu gällande 
arbetsmarknadspolitiska insatser gett nämnden 
möjligheter att samverka med föreningslivet, 
hänsyn har tagits till vad kommunallagen tillåter 
nämnden att göra. Dialog med Fritid och 
folkhälsonämnden har genomförts. När det 
gäller feriearbetare i föreningslivet har det varit 
95 feriearbetare under 2019.  



  

   

  
 

 

  
 

   
 

 

  
 

  
 

 

  

 
 

   
 

  

 

  
  

 

 

  

     
 

  
 

   
  

    

   

  

 
 

 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Borås Stad ska utreda 
förutsättningarna för att inrätta en 
stödverksamhet för kvinnor i 
prostitution. 

Genomfört Enligt polisen finns det ingen öppen 
gatuprostitution i Borås, med det förekommer 
bland annat på krogarna runt om i staden. 
Största delen sker dock via nätet. I Borås Stad 
finns det olika nämnder som ansvarar för att 
utöva kommunens socialtjänst. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden som ansvarar för 
delområde barn- och ungdomsvård och vård av 
vuxna. Verksamheten barn- och ungdomsvård 
har en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 
målgruppen. Vård av vuxna fokuserar sitt arbete 
på missbruk, verksamheten uppger att det finns 
klienter som säljer sexuella tjänster för att 
finansiera sitt drogmissbruk. 
Relationsvåldsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen möter i deras arbete 
våldsutsatta personer, vilket inkluderar personer 
i prostitution. Dock är det enbart personer som 
blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i 
verksamhetens målgrupp. Detta innebär att idag 
inte finns någon del av socialtjänsten i Borås 
Stad som erbjuder stödinsatser till vuxna 
personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. 
Relationsvåldsenheten som arbetar med sin 
målgrupp skulle kunna arbeta med prostitution. 
Arbetslivsnämnden beslutade på nämnden i juni 
att godkänna uppföljningen av uppdraget att 
utreda förutsättningarna för att inrätta en 
stödverksamhet för personer i prostitution och 
har skickat det vidare till kommunstyrelsen. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

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

98 98 98 99 

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. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 
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3.3 Företagandet växer genom samverkan 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

Växla bidrag mot lön 87 78 minst 75 78 

Växla bidrag mot lön 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet är att under år 2019 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form 
av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. 

Under december 2019 var det 78 personer som hade växla bidrag mot lön. Under år 2019 har 
personalkostnaden varit 15 595 983 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 9 587 249 kr. Nettosumma har 
varit 6 008 734 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 5 090 882 kr. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

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

492 414 465 399 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4 3 3,3 3,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3,5 3 5,4 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

40 53,5 

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

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av 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, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon 
form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och 
metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2019 är 3,3 %, utfallet för år 2019 blev 3,5 %. Arbetslivsnämnden arbetar med 
närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, 
möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2019 är 3,0 årsarbetare, utfallet för år 2019 blev 5,4 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har 
timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Boråsregionens 
etableringscenter. Har även funnits en timavlönad handledare på Återbruk samt en timavlönad 
handledare på Jobb Borås. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 42,7 % för år 2019, målvärdet var på 
40 %. Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Sålda platser 12 125 11 633 10 419 8 834 -1 585 

Statsbidrag 131 994 178 948 157 430 158 371 941 

Avgifter och övriga 
intäkter 

22 113 21 556 17 301 19 038 1 737 

Summa intäkter 166 232 212 137 185 150 186 243 1 093 

Personal -252 792 -306 419 -291 267 -295 088 -3 821 

Lokaler -14 524 -15 232 -14 435 -15 058 -623 

Försörjningsstöd -64 897 -61 582 -59 075 -57 698 1 377 

Material och tjänster -50 259 -53 065 -51 241 -46 388 4 853 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -382 472 -436 298 -416 018 -414 232 1 786 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -2 332 0 2 332 

Nettokostnad -216 240 -224 161 -233 200 -227 989 5 211 

Kommunbidrag 226 400 231 850 233 200 233 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

10 160 7 689 0 5 211 5 211 

Godkänt 
ianspråktaget 0 0 0 0 0 
ackumulerat resultat 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

10 160 7 689 0 5 211 5 211 

Ackumulerat resultat 0 0 3 000 3 000 0 

Resultatanalys 

Utvecklingen de tre senaste åren. 

 År 2019 plus 5 211 tkr 

 År 2018, plus 7 689 kr 

 År 2017, plus 10 160 tkr 

Arbetslivsnämnden har haft de tre senaste åren och även för år 2020 har nämnden en stabil ekonomi. 

De verksamheter som alltid är osäkra är nettoutbetalningar av försörjningsstöd samt antalet 
feriearbeten. 
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Resultatanalys 2019. 

Arbetslivsnämndens överskott för år 2019 blev 5 211 tkr. 

Central administration gjorde ett överskott med 1 166, främst beroende på att alla tjänster ej varit 
tillsatta under året. 

Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott med 26 tkr. 

IFO exklusive försörjningsstöd överskott blev 9 564 tkr. Försörjningsenheten plus 7 177 tkr beror 
främst på att alla tjänster inte varit tillsatta under året. Relationsvåldsenheten plus med 596 beroende på 
alla tjänster inte varit tillsatta under året. Återbruk plus 3 028 tkr främsta anledning att alla tjänster inte 
varit tillsatta under året och att all ny verksamhet inte har hunnit komma igång. Jobb Borås unga minus 
2 230 tkr, övrig verksamhet plus 993 tkr. 

Försörjningsstöd. Försörjningsstödets budget var för år 2019, 54 000 tkr nettoutbetalningarna blev 
52 534 tkr, ett överskott med 1 466 tkr. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019 (december) 708, jämfört med 2018 (december) 679 
jämfört med 2017 (december) 798 hushåll. 2017. 

Snittet för antal hushåll med försörjningsstöd var under 2019, 707, som lägst 678 i september och som 
högst 732 i juni. 

Resultatet för verksamheten Integration blev 549 tkr främst beroende på att alla tjänster inte varit 
tillsatta under året. 

Verksamheterna under integration har varit: 

 Integration 

 Nationella minoriteter 

 Borås Stads flyktingmottagning 

Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmarknadsanställningar ingår. Verksamheten 
gjorde ett underskott med 11 408 tkr varav arbetsmarknadsanställningar minus 11 333 tkr övrig 
verksamhet minus 75 tkr. Då försörjningsstödet gick med plus och verksamhet under IFO ekonomiskt 
bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett stort plus fanns det ekonomiska möjligheter att anställa 
fler arbetsmarknadsanställningar än budget. 

Feriearbeten gjorde ett överskott med 1 225 tkr främst då alla feriearbetare inte arbetade 120 timmar. 

Övrigt som består av personligt ombud samt betalning av medlemsavgift till Samordningsförbundet 
ingår gjorde ett litet överskott med 291 tkr. 

Buffert på 2 332 tkr behövdes inte användas och gick då plus med 2 332 tkr. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-12-

31 
Återstår 

Summa 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Central administration 

Intäkter 1 133 572 105 569 464 

Kostnader -13 180 -12 843 -14 301 -13 599 702 

Resultat -12 047 -12 271 -14 196 -13 030 1 166 

Politisk verksamhet 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 206 -1 200 -1 505 -1 479 26 

Resultat -1 206 -1 200 -1 505 -1 479 26 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

Intäkter 19 972 19 893 19 138 19 217 79 

Kostnader -86 210 -92 649 -103 659 -94 174 9 485 

Resultat -66 238 -72 756 -84 521 -74 957 9 564 

Försörjningsstöd 

Intäkter 6 747 5 914 5 200 5 183 -17 

Kostnader -65 020 -61 719 -59 200 -57 717 1 483 

Resultat -58 273 -55 805 -54 000 -52 534 1 466 

Integration 

Intäkter 26 668 26 232 24 210 22 526 -1 684 

Kostnader -29 342 -31 508 -28 690 -26 457 2 233 

Resultat -2 674 -5 276 -4 480 -3 931 549 

Arbetsmarknadsinsatse 
r 

Intäkter 109 339 156 032 134 326 136 352 2 026 

Kostnader -166 414 -216 198 -187 822 -201 256 -13 434 

Resultat -57 075 -60 166 -53 496 -64 904 -11 408 
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Feriearbeten 

Intäkter 256 1 378 55 280 225 

Kostnader -14 689 -13 689 -13 855 -12 855 1 000 

Resultat -14 433 -12 311 -13 800 -12 575 1 225 

Övrigt 

Intäkter 2 117 2 116 2 116 2 116 0 

Kostnader -6 411 -6 492 -6 986 -6 695 291 

Resultat -4 294 -4 376 -4 870 -4 579 291 

Buffert 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -2 332 0 2 332 

Resultat 0 0 -2 332 0 2 332 

Totalt 

Intäkter 166 232 212 137 185 150 186 243 1 093 

Kostnader -382 472 -436 298 -418 350 -414 232 4 118 

Resultat -216 240 -224 161 -233 200 -227 989 5 211 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Administration som har bestått av: 

 Förvaltningsledning 

 Ekonomifunktion 

 HR-funktion 

 Kommunikatör 

 Kvalitet och utvecklingsenhet. 

Administrationen som tillsammans med verksamheten har arbetat med ständiga förbättringar. 

Administrationen gjorde under 2019 ett överskott med 1 166 tkr, främst beroende på att alla tjänster ej 
har varit tillsatta under året. 

Ekonomifunktionen, Chef för ekonomifunktion, ekonom samt en ekonomiadministratör, har förutom 
arbetat för Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,25 
tjänster. 

HR-funktion, Chef för HR-funktion samt två HR-specialister har förutom arbetat för 
Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,50 tjänster. 

All personal på Arbetslivsförvaltningen har genomgått en jämställdhetsföreläsning inom normkritik, 
och genus utifrån arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet med föreläsningen har varit att ge 
grundläggande kunskaper om jämställdhetsarbete, genus diskriminering och normmedvetet bemötande. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet som består av nämndens kostnader samt 50 % nämndsekreterare. Verksamheten 
gjorde ett överskott med 26 tkr. 

4.3.3 IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd 

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 försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjlig och så få 
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det ska 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 underlättar för personal på 
försörjningsenheten. 

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, då en del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellan åt hög. 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 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 vi handläggarbyten. 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd har sett ut ut enligt nedan: 

 Tydliga uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

Möten med klienter 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 normalfallet är 1 gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
skriftlig och rättssäkert och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin 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. 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, begränsningar i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för 
både klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller 
försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvara för hela processen och får en helhetskunskap och 
relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och 
förhindra felutbetalningar. 

Övriga viktiga delar som försörjningsenheten 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 

Utvecklingsprojekt inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

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 framförallt en förebyggande effekt. 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2019 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. Under 2019 har det varit 78 (december) 
personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 595 983 kr, 
arbetsmarknadsstödet har varit 9 587 249 kr. Nettosumma 6 008 734 kr. Minskningen av 
försörjningsstödet har varit 5 090 882 kr. 

Relationsvåldsenheten 

Relationsvåldsenheten som startade år 2016 har under år 2019 haft nettokostnader för sina insatser med 
3 544 tkr. Antal ärenden har varit under år 2019 varit 112. Antal utredningar har varit under år 
2019, 119. 

Antal insatser/placeringar har varit under 2019, 52. Placeringarna för år 2019 har varit på Skyddat 
boende, 25, Intern öppenvård, 22, Jourboende 5, samt extern öppenvård 1. 
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Alternativ arbetsmarknad 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatri. I första hand skall funktionsnedsatta arbeta inom den ordinarie kommunala 
verksamheten, det finns dock ett behov av en alternativ arbetsmarknad för de personer som har särskilt 
behov av stöd innan personen kan gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att deltagarna ska kunna ta sig in på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet i den alternativa arbetsmarknaden 
Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå 
vidare mot ordinarie arbetsmarknaden, ca 190 personer har haft olika former av 
arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser på Återbruk under 2019. 

Under 2019 har följande verksamheter funnits på Återbruk: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice, hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, 
sköter och renoverar den egna fastigheten 

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter, exempelvis post och matkörningar 

 Snickeri/Tapetseri 

 Restaurang 

 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningsstationer 

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

 Återvinning returen, i samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 
återvinningsstationer 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. 

 Lokalvårdsorganisation som städar 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. 

 VSB 

Verksamheten Återbruk gjorde ett överskott med 3 028 tkr för år 2019, främst beroende på att alla nya 
verksamheter inte varit igång hela året. 

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

Chansen 

Verksamheten har riktat sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre och som är kriminellt belastade eller 
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig 
i aktivt drogmissbruk. Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning med då med fallande 
värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation. Syftet med verksamheten har varit att 
arbeta fram motivation och drogfrihet för att kunna bli aktuell på Krami. 
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Ansökningarna har antingen kommit från enskilda personer, Socialtjänsten, Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen eller Jobb Borås. All antagning har skett i samverkan med Krami som har bedömt 
om det ät rätt insats och rätt målgrupp. 

Verksamheterna under IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett överskott med 
9 564 tkr. 

 Försörjningsenheten gjorde ett överskott med 7 177 främst på att tjänster inte varit tillsatta 
under året 

 Relationsvåldsenheten ett plus med 596 tkr främst för att alla tjänster inte varit tillsatta under 
året 

 Återbruk gjorde ett överskott med 3 028 tkr för år 2019, främst beroende på att alla nya 
verksamheter inte varit igång hela året 

 Jobb Borås unga minus 2 230 tkr 

 Övriga verksamheter plus 993 tkr. 

4.3.4 Försörjningsstöd 

När Arbetslivsnämnden startade år 2011 och då började arbeta med försörjningsstödet. Syftet var och 
är att den enskilde ska nå egenförsörjning och arbetar därför med utredande, aktiverande och 
arbetsförberedande åtgärder. Försörjningsstödet nettokostnader och antal hushåll med försörjningsstöd 
har minskat kraftigt. En stor grupp av personer har under åren övergått till Borås Stads 
arbetsmarknadsinsatser, insatserna är organiserade under Jobb Borås. Verksamheten fokus är 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 med inriktning på insatser som leder till 
egen försörjning. För 2019 blev överskottet för försörjningsstödet, 1 466 tkr. 

Försörjningsstödets nettokostnaders utveckling sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 Bokslut 2019, 52 534 tkr 

 Bokslut 2018, 55 805 tkr 

 Bokslut 2017, 58 273 tkr 

 Bokslut 2016, 65 250 tkr 

 Bokslut 2015, 73 393 tkr 

 Bokslut 2014, 82 240 tkr 

 Bokslut 2013, 92 354 tkr 

 Bokslut 2012, 96 684 tkr 

 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

En minskning med 48 911 tkr. 

Antal hushåll med försörjningsstöd sedan Arbetslivsnämnden startade. (December månad) 

 År 2019, 708 hushåll 

 År 2018, 679 hushåll 

 År 2017, 798 hushåll 

 År 2016, 912 hushåll 

 År 2015, 1 062 hushåll 

 År 2014, 1 091 hushåll. 

 År 2013, 1 158 hushåll 

 År 2012, 1 236 hushåll 

 År 2011, 1 304 hushåll. 

En minskning med 596 hushåll. 

Arbetslivsnämnden, Årsredovisning 2019 17(24) 



  

  

     

      

      

     

     

     

     

     

      

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

  

  

  

   

 

 
 

 
 

 

Utveckling av nettokostnader för arbetsmarknadsanställningar sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 År 2019, 48 678 tkr (472 personer december 2019) 

 År 2018, 45 876 tkr (631 personer, december 2018) 

 År 2017, 43 073 tkr (566 personer, december 2017) 

 År 2016, 40 931 tkr (469 personer, december 2016) 

 År 2015, 35 182 tkr (353 personer, december 2015) 

 År 2014, 34 963 tkr (407 personer, december 2014) 

 År 2013, 28 275 tkr (444 personer, december 2013) 

 År 2012, 28 287 tkr (265 personer, december 2012) 

 År 2011, 35 776 tkr (226 personer, december 2011) 

En ökning med 12 902 kr samt 246 personer. 

4.3.5 Integration 

Arbetslivsnämnden har haft det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och har varit drivande i 
frågor som gäller integration inom Borås Stad. 

Integrationsarbetet bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålet 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. En bra integrations och mångfaldsarbete motverkar rasism och 
främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen har varit att att öka möjligheten för 
flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan 
utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är 
uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar. Borås Stad påverkas i högsta grad av 
statliga beslut, därför har det behövts en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Integration 

Verksamhet som har bedrivits under 2019 gällande integration. 

 Ett reviderat program för ett integrerat samhälle har utarbetats och fastställts av 
Kommunfullmäktige 

 Integrationsdagen 2019-11-05. Temat var åldrandets villkor, att leva och åldras i Sverige med 
migrantbakgrund. 

 Mångfaldsinformation har bedrivet verksamhet för att motverka rasism och fördomar, genom 
föreläsningar i grundskolor och gymnasieskolor 

 Flyktingguide/Fadderverksamheten, projekt som verksamheten har arbetat med och betalats av 
länsstyrelsen, matchning av nyanlända och vanlig Boråsare, språkcafé, språkluncher på företag, 
yrkesvänner, verksamhet för föräldralediga, ungdomsfadder för ensamkommande barn     

 Integrationsnätverk kommunala förvaltningar och bolag 

 Dialogmöten med invandrarföreningar och idéburna organisationer 

 Möten i Integrationsrådet 

 Samhällsvägledning har bedrivits på mötesplatser och stadsbibliotek 

Nationella minoriteter 

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

 Ett program för nationella minoriteter har utarbetats och fastställts av Kommunfullmäktige 

 En Minoritetsdag har hållits i samverkan med de nationella minoriteterna 

 Informationsspridning om nationella minoriteter och minoritetslagstiftning 

 Verksamheten Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering som finansieras av nämnden och länsstyrelsen 

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten har bedrivits ihop 
med Marks Kommun och namnet har varit Boråsregionens etableringscenter. 

Verksamhetens uppdrag har varit administration. samhällsinformation, samt tolkservice för nyanlända 
flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade med uppehållstillstånd. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 
Utbildningsnämnden samt Arbetsförmedlingen har samverkat om vägar till utbildning och arbete för 
denna grupp. 

Under flyktingmottagning finns också samhällsorientering för de nyanlända som inte omfattas av 
etableringslagen där Arbetslivsnämnden har fått ett nämndbidrag. 

Antalet mottagna flyktingar för år 2019 var 326 personer, jämfört med år 2018, 573 personer samt 
jämfört med år 2017, 795 personer. 

Utav de 326 mottagna nyanlända flyktingar kommer, 34 % från Afghanistan, 20 % från Syrien, 11 % 
från Somalia, 8 % från Turkiet, 5 % från Eritrea, 4 % från Iran, 4 % från Etiopien, 3 % från Jemen, 
2 % från Egypten, 1 % från Irak, 1 % Sudan, 1 % från Palestina, 1 % från Kazakstan, 1 % från 
Libanon, 1 % från Marocko, 1 % från Pakistan samt 2 % statslösa. 

47 % har varit kvinnor och 53 % har varit män. 

Åldersmässigt för år 2019 har fördelningen varit: 44 % i åldern 20-39 år, 18 % 7-15 år, 12 % 16-19 år, 
11 % 40-59 år, 6 % 2-5 år, 4 % 60 år och uppåt, 3 % 6 år samt 2 % 0-1 år. 

Utbildningsnivån för vuxna över 19 år 192 st har varit under 2019 enligt följande, 20 % har gått i skola i 
över 12 år, 17 % 10-12 år, 17 % 7-9 år, 11 % 4-6 år, 6 % 1-3 år samt 29 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden överfört 2 231 100 kr till Förskoleförvaltningen, för mottagna 
nyanlända flyktingar i åldern 1-5 år. Ett snitt under 2019 på 56 nyanlända flyktingar som högst 68 i 
januari och som lägst 49 i december. 

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden överfört 8 837 820 kr till Grundskoleförvaltningen, för mottagna 
nyanlända flyktingar i åldern 6-15 år. Ett snitt under 2019 på 221 nyanlända flyktingar som högst 266 i 
januari och som lägst 177 i december. 

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden överfört 2 664 000 kr till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, för mottagna nyanlända flyktingar i gymnasiet. Ett snitt under 2019 på 
67 nyanlända flyktingar som högst 75 i februari och som lägst 58 i december. 

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden överfört 20 632 722 kr till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen för nyanlända flyktingar som ingår i SFI (Svenska för invandrare). Ett 
snitt på 523 nyanlända flyktingar som högst 641 i januari och som lägst 436 i december. 

Resultatet för verksamheten Integration blev plus 549 tkr främst beroende på alla tjänster inte varit 
tillsatta under året. 
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4.3.6 Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som 
av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och 
den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De 
grupper som Arbetslivsnämnden arbetar med är: 

 funktionsnedsatta 

 långtidsarbetslösa 

 nyanlända 

 ungdomar. 

Nämnden finansierar ett stort antal anställningar, såsom trygghetsanställningar, anställningar med 
lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, utvecklingsarbeten, (offentligt skyddad anställning) 
samt extra tjänster. 

Jobb Borås 

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. 

Av deltagarna har ca 30 % anvisats från försörjningsenheten och 50 % från Arbetsförmedlingen, övriga 
egen ansökan eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har 
uppburit helt eller delvis försörjningsstöd. 

En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås har under 2019 erbjudit ett varierat utbud av arbetsförberedande 
verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, 
utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas 
olika behov och olika förutsättningar. 538 deltagare har det funnits inom Jobb Borås under 2019 
(december). 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2019 (december), 472 personer jämfört med 
2018 (december), 631 personer, samt 2017 (december), 566 personer. 

Varav växla bidrag mot lön. år 2019 (december), 78 personer jämfört år 2018 (december) 78 personer, 
samt 87, personer 2017 december. 

 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 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 egen försörjning. 57 personer har 
haft en anställning under denna verksamhet under år 2019 (december).   
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 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet, något som är svårt att möta upp om 
det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar 
att stödja denna grupp. Under år 2019 (december) har 11 personer från denna grupp haft en 
anställning. 

 Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2019 har 78 personer i arbetat 
(december) inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 595 983 kr, 
statsbidraget har varit 9 587 249 kr. Nettosumma 6 008 734 kr. Minskning av utbetalning av 
försörjningsstöd har varit 5 090 882 kr. 

 Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2019, har det varit 8 
ungdomar som fått lön under 2019 (december). 

 Lokalt kunskapslyft, under 2019 har det varit 3 personer i det lokala kunskapslyftet (december). 

Under 2019 (december) har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 155 Trygghetsanställningar 

 103 Nystartsjobb 

 63 OSA anställningar 

 57 Utvecklingsanställningar 

 57 Extra tjänster 

 19 Introduktionsjobb 

 10 Lönebidrag 

 8 Ungdomsanställningar 

Under 2019 har Jobb Borås arbetat tillsammans med Vård- och äldrenämnden i ett projekt angående 
nya yrkestitlar. 

Stadsdelsvärdar 

Arbetslivsnämnden har bidragit till en säkrare stad med en särskild satsning på de stadsdelar som är 
mest socialt utsatta i Borås. Satsningen har inneburit att Arbetslivsnämnden har utökat närvaron och 
stärkt samarbetet med övriga förvaltningar på stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 
Det har varit 30 tjänster som arbetat som stadsdelsvärdar. 

Arbetsmarknadsanställningar gjorde ett underskott med 11 333 tkr övrig verksamheter under 
arbetsmarknadsinsatser minus 75 tkr sammanlagt minus 11 408 tkr 

4.3.7 Feriearbeten 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden har administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som 
gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 har erbjudits feriearbete. Nämnden har arbetat ihop 
med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i 
arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De har också kunnat arbeta som 
sommarlovsentreprenörer. 

Ungdomarna har fått en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet, och fått en 
inblick hur det fungerar på en arbetsplats och det har bidragit till att ge dem arbetslivserfarenhet. För 
Borås Stad innebär har det inneburit en möjlighet att marknadsföra sig som en alternativ attraktiv 
arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten har också ansvarat för att följa upp 
de platser som erbjudits att det har varit arbeten som haft god kvalitet. 
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Verksamheten gjorde ett överskott med 1 225 tkr. främst då alla feriearbetare inte arbetade 120 timmar. 

Antal ungdomar som arbetat som feriearbetare under 2019 var 1 258. Nedanstående tabell visar var de 
1 258 har haft sina arbetsplatser. 

 Arbetslivsförvaltningen, 59 

 Fritid och Folkhälsa, 122 

 Förskoleförvaltning, 205 

 Grundskoleförvaltning, 157 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning 25 

 IFO förvaltning, 2 

 Kulturförvaltningen, 29 

 Lokalförsörjningsförvaltning, 2 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 4 

 Servicekontoret, 43 

 Sociala Omsorgsförvaltningen, 39 

 Stadskansliet, 36 

 Tekniska förvaltningen, 14 

 Vård och äldre förvaltningen, 291 

 Föreningar, 95 

 Kommunala Bolag, 124 

 Sommarlovsentreprenörer, 11 

 Summa, 1 258 feriearbeten 

De tre senaste åren har antalet feriearbetare varit: 

 2019. 1 258 

 2018, 1 268 

 2017, 1 403 

4.3.8 Övrigt 

Övrigt 

Övrigt består av personligt ombud samt Borås Stads bidrag till samordningsförbundet. 
Arbetslivsnämnden utbetalt bidrag till nedanstående organisationer. 

 Samordningsförbundet, Medlemsavgift för år 2019, 2 498 tkr. ett överskott med 102 tkr då 
budgeten var 2 600 tkr. 

Personligt ombud som ingår i Arbetslivsnämndens ansvar har under året gett stöd åt personer med 
omfattande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, i syfte att hjälpa klienterna att få stöd i 
kontakterna med olika myndigheter. Staten finansierar 70 % av lönerna när det gäller personligt ombud. 
Budgeten har varit på 2 270 tkr och resultatet på 2 081 tkr ett överskott med 189 tkr. 

Sammanlagt ett plusresultat med 291 tkr för verksamheten övrigt. 

Bufferten på 2 332 har inte använts och har då genererat ett överskott med 2 332 tkr. 

Arbetslivsnämnden, Årsredovisning 2019 22(24) 



  

   

  

 

  

 
 

 

  

   

  

   

        

 
 

    

  

   

        

     

  

4.4 Verksamheten 2019 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetslivsnämnden har arbetat med att främja jämställdhet genom att öka medvetenheten hos chefer 
och medarbetare i likabehandlingsfrågor. 

I Nämndens plan för jämställdhetsintegrering så har huvudsyftet varit att kvalitetssäkra verksamheten 
riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande. 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv har det inneburit att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, 
bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och 
inflytande till alla oavsett kön, ålder bakgrund och tillhörighet. 

5 Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg 

5.1.1 Ekonomiskt bistånd 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

798 679 650 708 

5.1.2 Flyktingmottagning 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Mottagna flyktingar 795 573 400 326 

Arbetslivsnämnden, Årsredovisning 2019 23(24) 



  

   

  

    

    

 

 

  

 
 
 

 

 
 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

Summa 

Analys 

Arbetslivsnämnden har inga investeringar. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Total 
Godkänd Utgift 

Tkr budget Avvik. Omdisp Prognos Status 
utgift 2019 

2019 

Summa 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Arbetslivsnämnden har inga investeringar. 
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Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 

Per-Olof Jinnegård Dnr ALN 2020-00016 1.2.3.2 

Handläggare 
033-35 38 85 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2019 års plan samt översänder 

densamma till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 

inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild 

plan för denna uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 

redovisar de interna kontroller som gjorts inom Arbetslivsförvaltningen 

beträffande personal, ekonomi och egen verksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning Intern kontroll 2019. 

2. Bilaga Årsrapport 2019 avseende felaktiga utbetalningar. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en 

särskild plan för denna uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 

till Kommunstyrelsen. 

Uppföljningen har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som gjorts beträffande personal, ekonomi 

och egen verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll av attester: Att rätt chef har attesterat 
underlag, arbetsförändring, frånvaro. 23 stickprov. 
Utan anmärkning. 
Kontroll av signallistan: Att signaler som uppkommit på 
signallistan är åtgärdade. 23 stickprov. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av ersättning: Att rätt ersättning är utbetald 
gentemot inlämnade underlag. 23 stickprov. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av schema: Att schema har rätt 
sysselsättningsgrad gentemot anställningens 
sysselsättningsgrad. 23 stickprov. Utan anmärkning. 
Kontroll av partiella schema: Att partiella schema 
stämmer mot sysselsättningsgrad. 23 stickprov. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av sysselsättningsgrad ej överstiger 100 %: 
Att anställd inte har sysselsättningsgrad som 
överstiger 100 % i Borås Stad. 23 stickprov. Utan 
anmärkning 
Kontroll av raster: Att arbetstagare har minst 30 
minuters rast vid mer än 5 timmars arbetstid. 23 
stickprov. Utan anmärkning 
Kontroll av bruttolön: Rimligheten på bruttolönen. 23 
stickprov. Utan anmärkning. 
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2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

6 fakturor under verksamheten Relationsvåldsenheten 
har granskats, det har funnits med vilka personer som 
gått utbildningen och utbildningen syfte. 60 % av 
Relationsvåldsenheten fakturor vid utbildning har 
granskats. 
4 fakturor under verksamheten Integration har 
granskats, det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningen syfte. 50 % av 
Integrations fakturor har granskats. 
6 fakturor under verksamheten Stadsdelsvärdar har 
granskats det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningens syfte, 50 % av 
Stadsdelsvärdar har granskats. 
8 fakturor under verksamheten HR-funktion har 
granskats, det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningens syfte, 50 % av 
HR,funktionen har granskats, 
12 fakturor under verksamheten Ekonomifunktion har 
granskats, det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningens syfte. 50 % av 
Ekonomifunktionen har granskats, 

Kontanthantering Inventering av kontant kassahantering, avstämning av 
att kassan överensstämmer samt kontroll att rutiner för 
kontanthantering följs. 

Stickprov 

Kontroll av kontanthantering på Återbruk har skett 
under året. Kontrollen har bestått av avstämning att 
kassan överensstämmer samt kontroll att rutiner för 
kontanthantering följs. Inga fel har hittats vid 
kontrollen. Mängden kontanter vi Återbruk har minskat 
under de senaste åren. Betalningssätten vid köp av 
Återbruk är kontanter, kort och swish. Under år 2019 
såldes det för 1 240 285,45 kr i Återbruks butik. 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Försörjningsstöd Kontroll att all hantering inom försörjningsstöd blir rätt Se bilaga 

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanställnin 
gar 

Arbetsmarknadsanställningar 

Stickprov 

Arbetsmarknadsanställningar. 
Det finns rutiner för att säkerställa att alla beslut kring 
arbetsmarknadsanställningar är kvalitetssäkrade vid 
anställningar av arbetsmarknadsanställningar. 
Enhetschef beslutar om anställningar på BEA-avtalet. 
Verksamhetschef beslutar om anställningar på AB-
avtalet. i B-avtalet ingår Trygghetsanställningar. Rutin 
för undantag om förlängning på BEA-avtalet och 
personer med särskilda behov, mål och plan ska 
finnas, beslut tas i samråd med Arbetsförmedlingen på 
chefsnivå. 
20 stickprov har gjorts under året alla har varit rätt. 

Försörjningsenheten Hot och våld 

Stickprov 

Kontroll att rutiner vid hot och våld vid 
försörjningsenheten har fungerat: 
Det har varit 14 tillbud under 2019 kopplat till 
hotsituation på försörjningsenheten. Vid alla tillfällen 
har alla rutiner fungerat. 

Externa Utförare Externa utförare 

Kontroll av externa utförare som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen består av att utförandet 
är i enlighet med vad Arbetslivsnämnden beslutat om. 

Externa utförare. 

Arbetslivsnämnden hade år 2019, st IOP. 

 IF Elfsborg, Framtid tillsammans 

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans 

 Norrby, Norr by för Norrby 

 SISU 

 Borås Folkhögskola 

 Guldkanten 

 ABF, Urban Views 

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira. 

Samverkan med externa utförare är reglerade i IOP, 
för varje IOP är finns minst en ansvarig enhetschef 
utsedd som medverkar i styrgruppen och som 
ansvarar för uppföljning med frågor enligt en 
framtagen utvärderingsmall. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Bostäder för nyanlända Bostäder för nyanlända 

Kontrollera att alla nyanlända får en bostad 

Kontroll att det finns bostäder för nyanlända flyktingar 
som anvisas enligt bostadsanvisningslagen: 
Under 2019 har det funnits tillräckligt många lediga 
lägenheter för att de nyanlända flyktingarna som 
hänvisats till Borås genom bostadsanvisningslagen. 
Beredskapen har varit god. 
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Johanna Fraiman 2019-12-12 
1:e socialsekreterare 

Årsrapport 2019 avseende felaktiga utbetalningar 

I rapporten presenteras arbetet med felaktiga utbetalningar för år 2019. Under första delen av året 

har tre socialsekreterare arbetat med felaktiga utbetalningar på halvtid. Från och med november 

2019 har två handläggare haft tjänstgöring på heltid med arbetet. Statistiken i årets rapport 

presenteras främst i jämförelse med föregående år. 

Antal inkomna anmälningar 

23 

33 

2018 2019 

Under år 2019 har totalt 33 stycken anmälningar inkommit fram till 9 december. Av dessa är det 

16 stycken som ännu inte har hanterats. Totalt har 27 stycken anmälningar blivit behandlade då 

13 stycken anmälningar som inkommit under år 2018 även hanterats under året. Då dessa 13 

ärenden inte presenterades fullt ut i årsrapporten för år 2018 omfattas de i vissa avseenden av 

årets rapport.    

Som ovanstående diagram visar har anmälningarna för året ökat i jämförelse med föregående år. 
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2018

Vem anmäler? 

2018 2019 

2 

20 

1 

0 

6 

26 

1 

0 

Anonym Försörjningsenheten Privatperson Andra myndigheter 

I ovanstående diagram åskådliggörs antal FUT – anmälningar samt vem som har gjort anmälan. I 

diagrammet är samtliga anmälningar som inkommit under året medräknade. 

Majoriteten av anmälare i år och föregående år, har varit socialsekreterare eller handläggare på 

Försörjningsenheten. Fem misstänkta felaktigheter har socialsekreterare eller handläggare 

identifierat i samband med att deklarationer inlämnats. Där har oredovisade löneinkomster samt 

tillgångar framkommit. 11 eventuella felaktigheter har uppdagats i samband med att 

socialsekreterare har gjort kontroller i folkbokföringsregistret eller SSBTEK. Resterande 

anmälningar har initierats med övriga orsaker. 

Under året har det inkommit 6 stycken anmälningar som varit anonyma och en anmälan från en 

privatperson. Det innebär en uppgång för anmälningar utifrån. Inga anmälningar har inkommit 

från andra myndigheter varken under år 2019 eller föregående år. 

Typ av ärende 

De anmälningar som inkommer till Försörjningsenheten delas in i kategorierna andra inkomster, 

boende, tillgångar och övrigt. Här visas en sammanställning om hur fördelningen sett ut under år 

2018 respektive 2019. För år 2019 presenteras samtliga inkomna anmälningar. Vissa anmälningar 

kan omfatta flera ärendetyper, men har kategoriserats i en huvudkategori. 

2 



 
 

  
                    

 

                    

 

 

 

  

 

     

 

     

    

  

        

     

    

   

                    

 

 
 

  Typ av ärende år 2018 Typ av ärenden 2019 

Boende; 12 

Andra 
inkomster; 

17 

Tillgångar 
; 4 

Övrigt; 0 

Boende; 4 

Andra 
inkomster; 

13 

Tillgångar; 5 

Övrigt; 1 

Andra inkomster avser i huvudsak inkomster från Försäkringskassan, Skatteverket, CSN eller lön. 

Boende handlar exempelvis om att fler personer än vad som angivits vid ansökan finns boende i 

bostaden, att någon lever under äktenskapsliknande förhållande, eller att personen vistats 

utomlands. Tillgångar avser främst bilinnehav, bankmedel eller pantsatta smycken. 

I år har flest anmälningar berört inkomster vilket varit fallet ända sedan FUT-verksamhetens 

uppstart år 2012. Under året har anmälningarna som rör boende ökat. 9 av dessa har avsett 

misstänkt samboskap. Under året har FUT-handläggarna även bistått socialsekreterarna med cirka 

15 hembesök som har haft till syfte att utreda oklara boendesituationer. Dessa ärenden har inte 

föranlett någon FUT-anmälan, och finns således inte med i statistiken. Dessa hembesök har i 

vissa fall resulterat i att personer inte beviljas bistånd till boendekostnader. 

Typ av åtgärd 

Återkrav och 
polisanmälan 

25% 

Enbart återkrav 
28% 

Enbart 
polisanmälan 

3% 

Inget återkrav 
44% 

2018 
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2019 

Återkrav och 
polisanmälan 

30% 

Enbart återkrav 
18% 

Enbart 
polisanmälan 

0% 

Inget återkrav 
52% 

Här presenteras vilka åtgärder årets hanterade anmälningar (27 stycken) lett till. Det är totalt 48% 

(13 stycken) av alla hanterade anmälningar som resulterat i återkrav eller polisanmälan. 8 

anmälningar under året har föranlett både beslut om återkrav och polisanmälan. I 5 fall har enbart 

beslut om återkrav fattats. 

Polisanmälningarna har för året legat på 30 %. Förra året var motsvarande siffra 28 %. 

Polisanmälan ska enligt lag göras i de fall, när socialtjänsten har misstankar om att personen har 

begått ett brott enligt Bidragsbrottslagen. I vissa fall föreligger inga sådana misstankar varför 

polisanmälan inte görs. I fall där summan för återkravet är lågt och där det inte förmodas 

föranleda något straffansvar för den enskilde har polisanmälan ibland valt att inte göras. Under 

året har polismyndigheten meddelat att de lagt ner sex förundersökningar kring misstänkta 

bidragsbrott. Vanligaste orsaken till detta är att det saknas bevismaterial för att styrka att personer 

begått handlingar med uppsåt. Polisen har inte väckt åtal i något ärende där försörjningsenheten 

tidigare har anmält misstänkt bidragsbrott under år 2019. 

14 hanterade anmälningar under året har inte lett till beslut om återkrav eller polisanmälan. I 7 

ärenden har inte utredning inletts trots att bistånd troligen utgått felaktigt. Detta har avsett 

pantsättningar på mindre belopp där möjligheterna att återfå pengarna bedömts som små. Dessa 

ärenden har av resursbrist fått bortprioriterats. I fyra fall har det under utredningens gång 

konstaterats att inget felaktigt bistånd utgått varför ärendet avslutas utan åtgärd. 

Återkrävt bistånd 

Under år 2019 har totalt 581 389 kronor återkrävts. År 2018 återkrävdes totalt 234 788 kronor. 
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Anledningen till varför summan för återkraven är högre för år 2019 beror till stor del på att det 

återkrävts över 400 000 kronor i ett enskilt ärende. Det högsta beloppet som återkrävts i ett 

separat ärende under år 2018 var på cirka 94 000 kronor 

Avbetalningsplan 

I de ärenden där bistånd har återkrävts enligt 9 kap 1 och 2 § § Sol, har klienten möjlighet att 

upprätta en avbetalningsplan. 

Klienter som fortfarande är i behov av ekonomiskt bistånd kan frivilligt betala ett mindre belopp 

månadsvis. De klienter som är självförsörjande, ska betala enligt sin återbetalningsförmåga. 

Av de 13 ärenden som under år 2019 fått beslut om återkrav har det upprättats 

avbetalningsplaner i 7 fall. Två ärenden har i samband med beslut om återkrav slutat ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Dessa personer har inte upprättat någon avbetalningsplan. Då det inte har 

gått att påvisa att personerna har någon faktisk återbetalningsförmåga har talan inte väckts i dessa 

ärenden. Tre ärenden har varit fortsatt aktuella för ekonomiskt bistånd vid beslut om återkrav 

och valt att inte upprätta avbetalningsplan på frivillig basis. I ett ärende där personen varit 

självförsörjande har ansökan skickats till förvaltningsrätten om att väcka talan kring 

ersättningsskyldighet då personen i fråga motsatt sig återbetalning. 

Arbetet med att följa upp att avbetalningsplaner följs hanterats av en assistent. Vid utebliven 

betalning skickas en påminnelse ut till klienten. I de fall där klienter inte följer sina 

avbetalningsplaner, eller inte medverkar till att Försörjningsenheten kan bedöma 

återbetalningsförmågan, kan det bli aktuellt med att väcka talan hos Förvaltningsrätten. Grunden 

för detta är att inte tre år från dess att kommunens kostnader uppstått har passerat. Det är därför 

av vikt att kontinuerligt följa upp huruvida personer som fått beslut om återkrav blivit 

självförsörjande. 

Hur mycket har återbetalats? 

För år 2019 har totalt 168 345 kronor återbetalas genom upprättade avbetalningsplaner. 74 590 

kronor har därutöver återbetalats av klienter via inbetalningskort. Detta har varit en förenklad 

hantering av felaktigheter där socialsekreteraren i direkt anslutning till utbetalt bistånd upptäckt 

att pengarna utgått felaktigt och därför uppmanat klienten att återbetala med ett inbetalningskort. 

Under år 2018 återbetalades totalt 179 883 kronor genom upprättade avbetalningsplaner. 

5 



 
 

    

 

 

  

  

 

 

Kommande lagändringar som påverkar arbetet 

I januari 2020 skärps straffen för grovt bidragsbrott från fyra till sex års fängelse. Även 

preskriptionstiden för bidragsbrott förlängs från två till fem år. Underrättelseskyldigheten vid 

felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas även och omfattar kommunen. 

Underrättelseskyldigheten är inte begränsad till socialnämnder utan rör hela kommunen. Detta 

innebär att kommunen från och med årsskiftet är skyldiga att meddela en myndighet eller 

arbetslöshetskassa om det finns anledning att anta att en enskild felaktigt, eller med ett för högt 

belopp, fått ett bidrag eller en ersättning. 
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SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 

Christian Fast Dnr ALN 2020-00017 1.4.2.1 

Handläggare 
033-35 54 28 

Redovisning  av  inkomna synpunkter  januari-december  

2019  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunkter januari – 
december 2019. 

Ärendet i sin helhet 

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 Arbetslivsnämnden redovisas antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 

fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019. 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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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 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Försörjningsenheten 2 Klagomål 

Fixartjänst 1 Klagomål 

Boråsregionens etableringscenter 2 Klagomål 

Återbruk 1 Klagomål 

Administration 1 Fråga 

Totalt för förvaltningen 7 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 1 1 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 1 0 1 2 

Tjänster 0 0 0 4 4 

Totalt 0 1 0 6 7 

Arbetslivsnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 3(4) 



   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

  

    

 
  

 
 

 

 

4  Ständiga förbättringar  

Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 7 synpunkter under perioden januari-december 2019. Av 
framförda synpunkter var 6 klagomål och 1 fråga. Återkoppling har begärts i 3 fall. 

Utöver de 7 har 1 inkommen synpunkt vidarebefordrats. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av förfaranden och 
rutiner. 2 av synpunkterna avser samma ärende och dessa har lett till en rutinförändring på enheten 
gällande telefoni vid avslutad tjänst. 

5  Avslutade synpunktsärenden  

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

7 0 7 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut 

7  Vidarebefordrade ärenden  

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

1 
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SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00020 1.1.3.0 

Handläggare 
033-35 84 69 

Sammanträdesdag  Arbetslivsnämnden  mars  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden beslutar flytta nämndsammanträdet till tisdagen  den 31 

mars  klockan 17.00         

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivnämnden föreslås flytta nämndsammanträdet den 24 mars  kl. 17.00  till 

den 31 mars  klockan 17.00.              

 

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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ANMÄLNINGSÄRENDEN 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00018 1.2.3.25 Margareta Udén Hoff 

Handläggare 
033-35 84 69 

Anmälningsärenden  februari  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.         

Anmälningsärenden  

 

1.  Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19, § 294  

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande  

arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads  

fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter  

 

2.  Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-19, § 295  

Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas  

 

3.  Kommunstyrelsen beslut 2020-01-20, § 31  

Intern kontrollplan 2020  

 

4.  Fritids- och folkhälsonämndens beslut  2020-01-29, § 7 

Områdesutveckling för jämlik hälsa  

Dnr 2020-00012  

 

5.  Rapport avseende utvecklingsverksamhetsperioden 2016–2019 Romsk 

inkludering  

Dnr  2019-00109  

 

6.  Redovisning av statsbidrag för arbetet med nationella minoriteter och 

minoritetsspråk.  

Dnr  2019-00034  

 

7.  Arbetslivsförvaltningen 2020-01-14  FSG-Protokoll.    

 

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag Forsström  

Förvaltningschef  

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00019 1.2.3.25 

Handläggare 
033-35 84 69 

Delegationsbeslut  februari  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Redovisade delegationsbeslut  läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut  

 

 

1.  Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-01-28, § 1- 3  

               

Lars-Åke Johansson  

Ordförande  

Dag  Forsström  

Förvaltningschef  

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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