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1 Inledning 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

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

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när 
det gäller tolkförmedlingen Väst. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

09 
Budget2018 

Budget 
2018-09 

Utfall 2018-
09 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-8 207 -14 221 -10 650 -7 559 -12 221 2 000 

Politisk 
verksamh
et 

-860 -1 489 -1 116 -865 -1 489 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-51 235 -77 878 -58 432 -53 694 -75 878 2 000 

Försörjnin
gsstöd 

-43 542 -56 500 -42 375 -43 430 -57 500 -1 000 

Integratio
n 

-2 030 -4 486 -3 378 -3 400 -4 486 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-44 831 -55 258 -51 157 -49 931 -56 258 -1 000 

Feriearbet
en 

-12 533 -15 300 -13 158 -12 510 -13 300 2 000 

Övrigt -2 483 -4 400 -3 294 -2 823 -4 400 0 

Buffert 0 -2 318 -1 739 0 0 2 318 

Summa -165 721 -231 850 -185 299 -174 212 -225 532 6 318 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 6 318 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 1 000 tkr Arbetsmarknadsinsatser, - 1 000 tkr försörjningsstöd, + 2 000 tkr Övrig IFO, 
+ 2 000 tkr Central administration, + 2 000 tkr feriearbeten samt buffert + 2 318 tkr. 

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 2 000 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 
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IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så 
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2018, 56 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. september 2018, 43 430 tkr. Budgeten för samma period är 42 375 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 055 tkr. Jämfört med 2017 är resultatet bättre med, 
112 tkr och jämfört med år 2016 är resultatet bättre med 7 073 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 57 500 tkr, verksamheten beräknas minus med 1 000 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 

Januari 5 157 Januari 4 942 Januari 5 705 

Februari 4 237 Februari 4 583 Februari 4 998 

Mars 5 469 Mars 5 492 Mars 5 830 

April 4 982 April 4 980 April 6 607 

Maj 5 717 Maj 5 332 Maj 5 894 

Juni 4 799 Juni 6 208 Juni 7 587 

Juli 4 712 Juli 4 671 Juli 4 459 

Augusti 4 170 Augusti 2 887 Augusti 4 525 

September 4 187 September 4 447 September 4 898 

S.A Jan-Sept 43 430 S.A Jan-Sept 43 542 S.A Jan-Sept 50 503 

Prog.Bokslut 57 500 Bokslut 58 273 Bokslut 62 250 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Sept 2018 6(12) 

Metoden bygger vi vidare på: 

 Mötet är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld  

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för klienten att förstå sin egen ekonomi och 
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 
 

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar alltid vid 
handläggarbyten.  Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta andra 
alternativ än försörjning av försörjningsstöd. Det finns många olika metoder för att ha ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga 
och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av 
krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, 
begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod 
är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvar för hela 
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjlighet 
att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med september har personalkostnaden varit 12 030 574 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
7 406 023 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 4 624 551 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 3 781 418 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 5 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i september har varit 74 personer.   

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Sept 2018 7(12) 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-09-30, 687 hushåll jämfört med 2017-09-30, 768 hushåll 
och 2016-09-30, 920 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-09-30, 422 
hushåll jämfört med 2017-09-30, 470 och 2016-09-30, 529. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2018-09-30, 98 %, jämfört 
med 2017-09-30, 98 % samt 2017-09-30, 97 %.    

Arbetslivsnämnden ska ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för personer 
som erhåller försörjningsstöd. Det som kan göras enligt lagstiftning gör idag. 

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Nya uppdrag 2018: 

Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av CKS. 

Borås Stad skall under år 2018 arbeta för att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck 
samt på börja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin. 

En tvärprofessionell samverkansgrupp som ska arbeta med hedersrelaterade problem och våld kommer 
att skapas under året. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete 
mellan två olika aktörer, arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade 
problem utvecklas och insatser samordnas. 

Relationsvåldsenhet 

Relationsvåldsenheten som har ett tydligt ansvar i Borås Stad när det gäller att utreda, fatta beslut och 
följa upp ärenden som rör våld i nära relationer. Enheten har ansvaret för handläggning vad gäller 
personer över 18 år, som utsatts för våld i nära relationer, liksom uppdraget att samordna insatser 
internt och externt på operativ nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda 
ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden. 

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

Integration 

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

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

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. 

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

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering 
och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som 
finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 
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Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 
Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 

Satsningar under integrationsområdet för år 2018 

 Romsk inkludering. 

 Samråd Nationella minoriteter. 

 Integrationsråd. 

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

 Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet. 

 Integrationsdag. 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer.  

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 2 825 040 kr, antal 99 i september, antal 104 i augusti, antal 103 i juli, antal 98 i juni, antal 97 i 
maj, antal 102 i april, antal 101 i mars, antal i 96 i februari, antal 94 i januari, till Förskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 7 918 960 kr, antal 277 i september, antal 279 i augusti antal 282 i juli, antal 281 i juni, antal 
289 i maj, antal 282 i april, antal 268 i mars, antal 276 i februari, antal 272 i januari, till 
Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 2 430 040 kr, antal 76 i september, antal 80 i augusti, antal 86 i juli, antal 88 i juni, antal 87 i 
maj, antal 84 i april, antal 87 i mars, antal 90 i februari, antal 91 i januari, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 20 001 661 kr, antal 729 i september, antal 787 i augusti, antal 828 i juli, antal 842 i juni, antal 
873 i maj, antal 889 i april, antal 896 i mars, antal i februari 918, antal i januari 929, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

 Antalet mottagna flyktingar var 2018-09-30, 466 st, jämfört med 2017-09-30, 573 st. 

 Utav de 466 mottagna flyktingarna kommer 40 % från Syrien, 15 % Afghanistan, 12 % från 
Somalia, 5 % från Irak, 4 % från Iran, 4 % från Eritrea, 3 % från Palestina, 3 % från Etiopien, 
1 % från Turkiet, 1 % Jemen, 1 % från Kongo, 1 % från Jordanien, 1 % från Marocko, 1 % 
från Sydsudan samt 8 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 35 % i åldern 20-39 år, 25 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 11 % 16-19 år, 0-5 år, 
9 %, 6 år 3 %, samt 3 % 60 -. 

 51 % är män och 49 % är kvinnor.  

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 244 personer, utav de 244 personerna är det 
20 % som gått i skola 10-12 år, 20 % som gått i skola över 12 år, 16 % som gått i skola 7-9 år, 
9 % som gått i skola 4-6 år, 2 % som gått i skola 1-3 år, samt 33 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

Verksamheten Integration beräknas klara sin budget. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett ordnar boende. 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under september 2018 har det varit 567 deltagare i 
verksamheten. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är: 

 funktionsnedsatta 

 långtidsarbetslösa 

 nyanlända 

 ungdomar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2018-09-30, 675 personer jämfört med 2017-09-30, 513 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2018-09-30, 74 personer jämfört med 2017-09-30, 86 personer. 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I 
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
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dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 83 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under september månad. 

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2018 finns en budget på 1 826 tkr, under 
september månad har det varit 14 personer från denna grupp som har haft en anställning. 

 Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga. 

 Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2018, har det 
varit under september har det varit 29 ungdomar. 

 Lokalt kunskapslyft, där under september månad har varit 2 st anställningar. 

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

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

 271 Extratjänster 

 157 Trygghetsanställningar 

 81 OSA Anställningar 

 49 Utvecklingsanställningar 

 41 Nystartsjobb 

 34 Särskilt anställningsstöd 

 18 Introduktionsjobb 

 8 Ungdomsanställningar 

 8 Lönebidrag 

 8 Förstärkt anställningsstöd 

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

Nya uppdrag 2018: 

 Människor under 30 år med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att vara kvar i de arbeten 
som de har nu. Arbetat är påbörjat enligt plan att ta över de som är prioriterade tillsammans 
med Arbetsförmedlingen på en Trygghetsanställning. 

 "Mammor i arbete". Tredje gruppen igång enligt plan. 

 Uppsökande verksamhet, Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat 
ganska lågt utfall hittills att nå målgrupperna via mötesplatserna, planerar att medverka vid 
aktiviteter såsom Hässlefesten och motsvarande på andra områden för att kunna nå fler. 
Verksamheten kommer även att se över nya arbetssätt. 

 Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, 4 samordnare är anställda. 37 stadsdelsvärdar är 
anställda och är klara med utbildning på Borås Folkhögskola, de har börjat sitt arbete på 
Hässleholmen/Hulta, Norrby samt Sjöbo.  

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, cykel är inköpt och verksamheten är påbörjad 
på Norrby och på sikt även Sjöbo. Tjafsprojektet är ett samarbete mellan stadsdelsvärdarna och 
Mobile info center. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 1 000 tkr. 
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Feriearbeten 

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

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad 
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida 
personalbehov. Verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr beroende på färre 
feriearbetare än budget samt ett statsbidrag för verksamheten med ca 1 000 tkr. 

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

Alternativa arbetsmarknaden 

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

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

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

 Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 
fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten 

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter 

 Snickeri 

 Restaurang 

 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 

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

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

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

 Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 

 Zäntrumprojektet, verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna 
befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid 
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot 
textilverksamhet, med verksamheter såsom sömnad, broderi, stickning och virkning. 

 VSB 
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Nytt uppdrag 2018: 

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering, stadsdelsvärdarna på 
mötesplatserna ansvarar för verksamheten i samarbete med Återbruk. 

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

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, där staten finansiera 70 % av lönerna. I övrigt ingår också 
bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat.  

3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  768 800 687 

Antal hushåll med försörjningsstöd 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Mottagna flyktingar  573 600 466 

Mottagna flyktingar 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 427 500 601 

Antal växla bidrag mot 
lön  86 75 74 
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Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 

kring sociala bostäder 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka Individ och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Förändringar i förslaget är att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med  bostadsbolagen. 
Beslut om socialt kontrakt skall ligga kvar på Arbetslivsnämnden för personer 
som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp då det ingår som en 
samordnad social insats. .         

Sammanfattning 

Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
att få ett eget hyreskontrakt. Att samla resurserna för att mer effektivt arbeta 
med boende i en boendeanskaffningsenhet hos Arbetslivsnämnden som Individ 
och familjeomsorgen föreslår är därför mycket positivt. Det är viktigt att 
ansvaret för hyresavtalet läggs helt på Arbetslivsnämnden och inte som Individ 
och Familjeomsorgen föreslår att den skall växla mellan förvaltningarna 
beroende om bostadstaden är uthyrd eller ligger i platsbanken. Enligt Individ 
och Familjeomsorgens förslag skulle det innebära en mycket otydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och administrativt merarbete. Detta är 
heller inget som bostadsbolagen skulle föredra. Bostadsbolagens önskan är att 
det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och ansvara 
för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle också 
vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra förstahandskontrakten 
mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i platsbanken eller vara uthyrd i 
andra hand. Ett förtydligande från förslaget är för Relationsvåldsenhetens 
målgrupp att beslutet ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i dessa ärenden 
ingår i en samordnad social insats.                 

Ärendet i sin helhet 

Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

att få ett eget hyreskontrakt. Det finns med anledning av detta stora fördelar att 
skapa en boendeenhet inom nämndens ansvarsområde för att samla resurserna 
för att mer effektivt arbeta med boendefrågor. 
 
I förslaget över ansvarsfördelningen har Individ och Familjeomsorgen 
identifierat två möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som skall vara 
hyresvärd för den brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 
förstahandskontraktet med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 
andrahandskontraktet.  Enligt Individ och Familjeomsorgens förslag skulle det 
bli försvårande om inte förstahandskontraktet skulle ligga på den boendesociala 
enheten vilket är svårt att förstå. Brukaren hyr en lägenhet i andra hand och har 
ansvar för lägenheten. Boendesociala enheten på Individ och familjeomsorgen 
skall stödja brukaren att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, 
skötseln av lägenheten, i tvättstuga och med grannar. Bostadsbolagens önskan 
är att det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och 
ansvara för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle 
också vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra 
förstahandskontrakten mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i 
platsbanken eller vara uthyrd i andra hand.  
 
När det gäller personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens insats är det 
viktigt att beslut om socialt kontrakt ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i 
dessa ärenden ingår som en social insats och för brukaren minimera antalet 
myndighetskontakter. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring  sociala bostäder  

2. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 

3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen 

4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 

process kopplat till sociala bostäder                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 

kring sociala bostäder 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag till 

Kommunstyrelsen om förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala 

bostäder. Då förslaget även berör Arbetslivsnämnden vill vi ha in nämndens 

yttrande kring förslaget.  

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-11-01. 

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

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00648 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. 

Kristina Sköld 
Handläggare 
0734328450
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

 
 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 

bostäder 

Inledning 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten som 

finns inom Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har dock inte skyldighet att 

tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Socialtjänsten har inget generellt ansvar att 

ordna boende till bostadslösa. I första hand har den enskilde ett eget ansvar att planera 

för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer där socialtjänsten måste 

bistå den enskilde som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad eller 

behålla sin bostad.  

 

De målgrupper som har ett särskilt behov av åtgärder är barn och unga, äldre, personer 

med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och 

flyktingar. Det finns olika sätt att stödja dessa gruppers behov av boende och i flera fall 

hanteras detta med särskilda boendeformer, gruppboenden och liknande. Nämnderna 

som ingår i det s.k. ”sociala klustret”, Vård- och äldrenämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden, har 

samtliga bostäder för dessa målgrupper. Arbetslivsnämnden handlägger och ordnar 

lösningar för de som utsätts för relationsvåld och ansvarar för boendelösningar för 

kommunplacerade flyktingar. Sociala omsorgsnämnden har gruppboenden för 

funktionshindrade, Vård- och äldrenämnden har vård- och omsorgsboenden, Individ- 

och familjeomsorgsnämnden har stödboenden för missbrukare o.s.v. 

 

Det som återstår att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning och process för 

de grupper som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad 

samtidigt som de tillhör en socialt utsatt grupp. Utgångspunkten är att personen 

behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet eller behöver ett s.k. socialt 

kontrakt”. Socialtjänsten behöver särskilt identifiera och hantera riskgrupper för att 

hamna i hemlöshet.  Ett socialt kontrakt i den följande texten definieras som en bostad 

där Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till 

detta kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och 

på sikt kunna för överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand. 

För närvarande finns denna form av insats i två former. Övergångslägenhet för de med 

missbruksproblematik som utreds och hanteras inom Individ- och familjeomsorgs-

nämnden. Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper som beslutas inom 
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Arbetslivsnämnden. För närvarande har ca 120-150 personer någon form av social 

bostad genom dessa två andrahandskontraktsformer. 

 

Om en person vänder sig till de nämnder i Borås stad som hanterar socialtjänst för att 

ansöka om bistånd till boende har denne utifrån socialtjänstlagen rätt att få sitt ärende 

prövat. Boendesociala insatser och andrahandsboende behöver dock inte vara den 

enda lösningen på boendeproblematiken för denna målgrupp. I många fall kan 

situationen lösas på annat sätt t.ex. genom ett förstahandskontrakt med borgen, ett 

förstahandskontrakt genom avtalet om Bostad först1, avbetalningsplaner eller andra råd 

och stödinsatser. Ansvarsfördelning och processen för ansökan, utredning och fortsatt 

insats för denna målgrupp behöver dock tydliggöras. 

 

Avgränsningar 

Förslagen till ansvarsfördelning och process omfattar inte akutboenden. Det 

finns flera akutboendeformer som avser att lösa boende över en natt eller 

kortare tid såsom akutboendeplatser, tillfälliga jourlägenheter, ekonomiskt 

bistånd till att bo på vandrarhem över natten, akutboendeplatser för 

missbrukar, ekonomiskt bistånd till kvinnojour med mera. Dessa omfattas inte 

här utan det rör bostadsformer som har en mer tydlig reglering och 

långsiktighet. 

 

Målgrupper med flyktingbakgrund omfattas inte av den beskrivna 

ansvarsfördelningen och processen men beaktas i vissa delar och då främst det 

som berör anskaffning av sociala bostäder och kontakten med bostadsbolag. 

 

Stödboenden, gruppboenden med mera för olika målgrupper ingår inte. 

 

Målgrupp 

- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 

- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en egen 

bostad pga. störningar, hyresskulder 

- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form av 

stöd från de nämnder som bedriver socialtjänst 

 

 

Social bostad och boendesocial insats 

Den boendesociala insatsen är tänkt att vara kopplad till boendet och bibehållandet av 

lägenheten. En eller flera andra insatser med andra fokus kan pågå från andra 

verksamheter. Exempelvis kan boendesocial insats och boendestöd från Sociala 

omsorgsnämnden finnas eller boendesocial insats och hemtjänst från Vård- och 

äldreförvaltningen.  Ibland kan dessa olika insatser bidra till varandra och det kan 

behövas samverkan och kommunikation. Hemtjänsten kan t.ex. bidra inom ramen av 

sin insats med sådant som påverkar boendet. Den boendesociala insatsen är dock tänkt 

att vara kopplat till andrahandskontraktet och tillsynen av lägenheten. Avsikten är att 

                                                      
1 Bostad först är en arbetsmetod som utgår från att en bostad med förstahandskontrakt är den 
trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem. Ett avtal med kommunalt 
bostadsbolag finns kring ett antal sådana lägenheter per år. 
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det alltid ska finnas en boendesocial insats kopplad till andrahandskontraktet. 

Omfattning och innehåll i den boendesociala insatsen kan variera utifrån behov. 

 

 

Ansvarsfördelning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom sitt ansvarsområde programmet 

mot hemlöshet och bedriver inom ramen för detta program ett flertal 

verksamheter som är relaterade till den beskrivna målgruppen. Akutboenden 

såsom härbärget, akutboendet ”Klintesväng”, stödboende för missbrukare och 

den Vräkningsförebyggande enheten är idag delvis riktade mot denna målgrupp. 

De med missbruksproblem vänder sig idag till Individ- och familjeomsorgen 

med sin boendeproblematik. För ungdomar, barnfamiljer, funktionshindrade 

och de över 65 år som inräknas i målgruppen finns idag ingen tydligt 

ansvarsfördelning. Ibland vänder de sig till Försörjningsstödsenheten för 

vägledning eller för en ansökan och de över 65 år hänvisas till ”spetsgruppen” 

(en intern samarbetsgrupp som tillkom 2016) för att få en lösning på en 

uppkommen bostadsproblematik för de över 65 år. 

Arbetsgruppen förslag är att ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 

rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt för samtliga i den aktuella 

målgruppen ska vara Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden ska även i de fall detta bedöms vara rätt insats tillsätta 

en boendesocial insats som innefattar ett andrahandskontrakt.  

 

Ansvarig för att anskaffa lägenheter som kan användas för andrahandskontrakt 

ska vara Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden ska ha kontakten med 

bostadsbolagen och ha översikten av de bostadsbehov som nämnderna i det 

sociala klustret har för olika målgrupper. Arbetslivsnämnden har redan idag 

ansvaret för att tillhandahålla bostäder till kommunplacerade flyktingar och kan 

komma att även framöver att få ansvaret för att tillhandahålla boende för vuxna 

asylsökande som idag får sin bostad genom Migrationsverkets 

anläggningsboenden. Genom arbetsgruppens förslag kan Arbetslivsnämnden 

vara samarbetsparten för bostadsbolagen när det gäller samtliga dessa 

lägenhetsbehov.  

 

Arbetslivsnämnden ska även ha ansvaret att tilldela lägenheter utifrån beslut 

och beställning från den nya boendesociala enheten. Arbetslivsnämnden har 

ansvaret för översikten av de andrahandskontrakt som finns i sociala klustret 

och är delaktig i matchningen. 

 

Arbetsgruppen som sett över ansvarsfördelning och process har identifierat två 

möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som ska vara hyresvärd för den 

brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 

förstahandskontrakt med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 

andrahandskontraktet. Detta ger möjligheter att skapa en kontakt och få en 
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arbetsallians med brukaren/den boende som ibland är svår att uppnå på annat 

sätt. Genom att vara hyresvärd och ansvara för lägenheten får man möjligheter 

att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, skötsel av lägenheten, i 

tvättstuga och med grannar. Att separera boendesociala insatser och tillsyn från 

rollen som hyresvärd bedöms som försvårande för att ge en sammanhållen god 

insats och trygghet gentemot bostadsbolaget. Förslaget är att när väl en ett 

andrahandskontrakt tilldelats en enskild brukare så handhar Individ- och 

familjeomsorgsnämnden förstahandskontraktet för lägenheten. När den boende 

flyttar eller avviker från lägenheten överlämnas hantering av 

förstahandskontraktet åter till Arbetslivsnämnden. Denna hanteringsordning 

behöver ske med godkännande av bostadsbolaget. 

 

Arbetslivsnämnden förslås även ges ansvaret för att hantera de 

överenskommelser beträffande förstahandskontrakt som finns med kommunala 

Bostadsbolag. För närvarande har Individ- och familjeomsorgsnämnden en 

överenskommelse som rör ungdomar som flyttar ut från ungdomsboende, 

familjehem och Hem för vård och boende och en överenskommelse om att 

vuxna med missbruksproblematik som ett led i stödet ska få ett 

förstahandskontrakt s.k. Bostad först. Utöver detta har Arbetslivsnämnden 

överenskommelse kring lägenheter för kommunplacerade flyktingar med 

uppehållstillstånd. Dessa överenskommelser samlas i förslaget inom 

Arbetslivsnämnden för att möjliggöra en översikt och bättre 

anskaffning/matchning i och med att såväl förstahandskontrakt och 

andrahandskontrakt samlas på ett ställe.  

 

Processen för brukaren 

Brukaren som uttrycker ett behov av lägenhet hänvisas till Boendesocial 

stödinsats inom Individ-och familjeomsorgsnämnden. Detta under 

förutsättning att personen faller inom de målgrupper som har möjlighet att få 

detta stöd. Beviljas personen en bostad så görs dels en beställning till 

Arbetslivsnämnden om en andrahandslägenhet och dels så verkställs en 

boendesocial insats. Det förutsätts att andra möjligheter till att förhindra 

bostadslöshet övervägts och prövas i utredningen. Insatsen kan genomföras av 

annan enhet än den boendesociala insatsenheten om detta bedöms vara 

lämpligt, huvudlinjen är dock att Individ- och familjeomsorgsnämnden 

genomför detta.  

 

En lägenhet tilldelas av Arbetslivsnämnden. För att underlätta avslut av 

boendestödsinsatser och eget kontraktsskrivande sker samverkan mellan 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden inför avslut av 

den boendesociala insatsen. Avslutas insatsen återgår lägenheten till 

Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden kan sedan matcha denna lägenhet på 

nytt.  

 

Det behöver tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika 

aktiviteter i processen.  
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Förhands-

prövning 

Boendesocial 

bedömning 

(IFO) 
Utredning 

(IFO) 

Avslut 

(IFO) 

Avslag 

(IFO) 

Avslut 

(IFO) 

 

Aktualisering 

av behov 

(IFO) 

 

Nedan finns en karta över aktiviteterna i processen för en brukare som har 

behov av detta stöd och faller inom målgruppen. Ansvarig nämnd finns 

inskriven inom parantes i varje aktivitetssteg. Arbetslivsnämnden =ALF, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden =IFO. 
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Förändringar för nämnder och verksamheter utifrån det lagda 

förslaget 

 

 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden tar över ansvaret för utredningar 

av sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Nämnden behöver resurser 

för detta utökade utredningsuppdrag.  

 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver resurser för att ge 

boendesociala insatser till de nya målgrupper som ingår i den nya 

insatsen. 

 

 Arbetslivsnämnden får ett ansvar att rekrytera lägenheter som kan hyras 

ut till andrahandskontrakt för de berörda målgrupperna. 

Arbetslivsnämnden behöver ha resurser för att handha de övergripande 

kontakterna med bostadsbolagen, anskaffning och matchning av 

andrahandslägenheter utifrån biståndsbeslut samt för kostnader för 

hyror, städning, reparationer, sanering och magasinering när lägenheter 

är lämnad av den som bott där och lägenheter återlämnad. Kostnader 

för reparationer och liknande under den period den boende bor kvar i 

lägenheten ligger på Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

 

 Överenskommelse behövs med de kommunala bostadsbolagen kring 

processen kring andrahandskontrakt samt kring de överenskommelser 

som finns avseende förstahandskontrakt 

 

 Det forum som haft benämningen ”Spetsgruppen” upphör. 

 

 Reglementen och uppdrag för nämnderna behöver ändras utifrån 

förslaget 
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§ 69 Dnr IFON 2018-00095 1.2.3.25 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 
förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.   

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka frågor. Utifrån 
samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden. Dialogen 
kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 
bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 
olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 
kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 
arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 
hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 
kontrakt och övergångslägenheter. 
 
Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 
utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 
är: 

Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av en social 
bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är utsatta 
förmedlat via en nämnd 

Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta grupper 
till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan nämnderna 

En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 
inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 
samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form av 
andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för boendesociala insatser 
kopplade till dessa bostäder 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder som kan 
användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala bostäder 
gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 
samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 
genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”.  

Beslutsunderlag 

1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

«OrgNamn» 

Postadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Telefon 

Fel! 
Dokumentvariabel 
saknas. 

 

 

Hans Abrahamson 
Handläggare 
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Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 

bostäder 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut        

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 

förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder      

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 

samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Nämnden har startat 

ett arbete för att tydliggöra befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 

bostäder och ta fram ett förslag på hur Borås stad på bästa vis kan samordna 

bostäder åt de som är utanför bostadsmarknaden. Arbetet har resulterat i en 

ansvarsfördelning och en tydliggjord process. Nämnden överlämnar denna till 

kommunstyrelsen för erforderliga beslut.             

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 

samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Utifrån 

samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård– och äldrenämnden. Dialogen 

kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 

bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 

olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 

kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 

arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 

samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 

hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 

bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 

kontrakt och övergångslägenheter. 

 

Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 

utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
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sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 

är: 

 Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av 

en social bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

 Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 

utsatta förmedlat via en nämnd 

 Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 

grupper till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan 

nämnderna 

 En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 

inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 

samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 

den föreslagna ansvarsfördelningen. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 

myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 

av andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för 

boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder 

 Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 

som kan användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

 Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 

bostäder gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 

äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 

samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 

genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 

”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. 

Beslutsunderlag 

1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Samverkan 

Ärendet har samverkats på Individ- och familjeomsorgsnämndens FSG den 14 

juni 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 
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Dnr ALN 2017-00151 048 
 

  

 

Svar på skrivelse från Grundskolenämnden: 

Delfinansiering av CFL, Centrum för Flerspråkigt 

Lärande 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner ett engångs tillskott för 2018, på 3 mkr avsett att 

täcka mellanskillnaden mellan budgeten på 14 mkr, och den utbetalning som 

sker under året av medel från statlig schablonersättning inom ramen för 

etableringsinsatser.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden är mottagare av den statliga schablonersättningen som ges 

ut för varje nyanländ person som ingår i etableringssystemet. 

Schablonersättningen justeras årsvis av staten, och avser att täcka de 

merkostnader som kommunerna har för nyanlända under max 2 år, från 

etableringens start. Arbetslivsnämnden har en fördelningsnyckel, på hur 

schablonersättningen skall  täcka kostnader som uppstår inom Borås stad. 

Merkostnaderna för barn och unga avser ju till allra största delen, kostnader  

inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Så att 60% av ersättningen 

betalas ut direkt till dessa förvaltningar, resterande skall täcka upp övriga 

etableringsinsatser som ex. ”glappetersättning” och BREC.  

Grundskoleförvaltningen har budgeterat en fast summa för CFL, så att de 

medel som överförs månadsvis når inte upp till den budgeterade ramen, för 

2018 beslutar Arbetslivsnämnden att skjuta till 3 mkr för att täcka 

mellanskillnaden, beslutet är ett engångsbeslut.  

Inför kommande budgetår uppmanas Grundskoleförvaltningen att räkna på ett 

minskat mottagande av nyanlända (beräknat på nyanländ under två år), så att 

nämnden endast räknar med 60% av schablonen, baserat på antal barn i 

grundskoleåldern som finns i etableringen. Resterande kostnader för CFL måste 

täckas av kommunbidrag i kommande budgetarbete.                  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse till Arbetslivsnämnden: Delfinansiering av CFL, Centrum för 

Flerspråkigt Lärande                  
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Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

grundskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus af Klint 
Handläggare 
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2017-12-20 
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Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2017-00233 
042 

  

 

  

 

Skrivelse till Arbetslivsnämnden: Delfinansiering av 

CFL 

Beslut 

Grundskolenämnden tillskriver Arbetslivsnämnden och anhåller om medel för 

CFL        

Sammanfattning 

De ekonomiska förutsättningarna för att driva Centrum för Flerspråkigt 

Lärande, CFL har på senare tid förändrats. Med anledning av det söker 

Grundskolenämnden samverkan med Arbetslivsnämnden kring delfinansiering 

av verksamheten.               

Ärendet i sin helhet 

De ekonomiska förutsättningarna för att driva Centrum för Flerspråkigt 

Lärande, CFL har på senare tid förändrats. Med anledning av det söker 

Grundskolenämnden samverkan med Arbetslivsnämnden kring delfinansiering 

av verksamheten. Grundskolenämnden och Arbetslivsnämnden har en 

intressegemenskap i att verksamheten även fortsättningsvis skall fungera på ett 

bra sätt och om Arbetslivsnämnden är villig att bidra i finansieringen, så är det 

mycket välkommet. Samverkan 

Information i FSG 2017-12-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-23 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00097 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärende oktober 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-20 § 153  

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Dnr 2018-00016 

 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-20 § 150  

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

Dnr 2018-00095 

 

3. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-20 § 155 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och 

LSS t.o.m. den 31 mars 2018 

Dnr 2018-00096 

 

4. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-20 § 164 

Motion: Borås Stad ska inte samarbeta med och subventionera gym 

som inte aktivt tar avstånd från droger och doping 

Dnr 2018-00098 

 

5. Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2018-10-15 

 

6. Protokoll Arbetslivsförvaltningen FSG 2018-09-11  

 

7. Protokoll Romska rådet 2018-08-21               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-23 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00100 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut oktober 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Arbetslivsnämndens yttrande, JO-anmälan dnr 5176-2018 

Dnr 2018-00094 

 

              

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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