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1 Inledning 
Arbetslivsnämndens uppgifter 2021 

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. 

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

Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser 
för nyanlända samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och på arbetsmarknaden. 
Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. Dessutom ansvarar nämnden för 
insatser gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad. 

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 2020-
05 Budget 2021 Budget 

2021-05 
Utfall 2021-

05 
Prognos 

2021 Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-5 276 -14 847 -6 152 -5 309 -14 347 500 

Politisk 
verksamh
et 

-465 -1 635 -680 -500 -1 635 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-32 092 -89 059 -36 890 -38 344 -87 059 2 000 

Försörjnin
gsstöd -22 864 -55 500 -23 125 -25 392 -58 000 -2 500 

Integratio
n -1 550 -4 331 -1 788 -2 077 -4 331 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-35 373 -53 908 -28 344 -34 603 -56 808 -2 900 

Feriearbet
en -227 -15 850 0 -620 -15 850 0 

Övrigt -2 224 -4 420 -1 826 -2 480 -3 920 500 

Buffert 0 -2 400 -1 000 0 0 2 400 

Summa -100 071 -241 950 -99 805 -109 325 -241 950 0 

Verksamhet 2021 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämnden verksamhet. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest social utsatta i Borås. Då 
nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds 
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska 
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka sexuella tjänster mot betalning och 
människohandel. 
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Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad 

Under år 2021 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

• Kvinnojouren, 500 tkr/år gäller till 2021 
• IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till 2021 
• Norrby IF, Norrby för Norrby 800 tkr/år gäller till 2021  
• Studieförbundet vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till 2021 
• Guldkanten, 967 tkr/år gäller till 2022 
• Borås Basket Funkis till jobb 1 000 tkr/år gäller till 2022  
• IF Elfsborg, Arena för alla 800 tkr/år, betalas 100 % av socialt hållbart Borås och stödjer Borås 

Stads gemensamma KAA-enhet. 

Ekonomiska förutsättningar 2021 

Arbetslivsnämnden kommunbidrag för år 2021 är 241 950 tkr 

Nämnden har fått en tilläggsbudget på 2 000 tkr för feriearbeten. 

En buffert på 2 400 tkr är avsatt. 

Jämfört med år 2020 då det var 237 550 tkr en ökning med 4 400 tkr. Utav uppräkningen på 2 400 tkr 
är lönerna uppräknade med 2,0 % och övrigt med 1 %. 

Kommunbidraget på 241 950 tkr kommer inte att räcka till att bedriva den verksamhet under år 2021 
som gjordes under år 2020. 

Kostnadsminskningar i Budget 2021 finns under följande områden: 

• Central administration 
• Jobb Borås 
• Försörjningsenheten 

Kostnadsökningar i Budget 2021 finns under följande områden: 

• Försörjningsstöd 
• Arbetsmarknadsanställningar dels för trygghetsinsatser och för övrig verksamhet under 

arbetsmarknadsanställningar 
• IOP med Kvinnojouren 
• Mobile Info Center 

En översyn av Borås Stads flyktingmottagning (BEC) kommer att ses över under första halvåret 2021 
både när det gäller organisation och medel till verksamheten. 

I anslutning till budget 2021:1 uppmanades nämnderna att presentera sparåtgärder genom 
effektiviseringar om 0,5 %, 1 %, 1,5 %. I budgetprocessen beslutades att det generella 
effektiviseringskravet på nämnderna skulle vara på 1 %. På denna nivå angav Arbetslivsnämnden 
besparingar på verksamheten stadsdelsvärdar. Genom extra anslag i budget samt genom förändringar i 
stadsdelsvärdarnas arbetssätt kommer Arbetslivsnämnden sträva efter att hålla verksamheten 
stadsdelsvärdar på samma nivå som år 2020. 

Osäkra budgetposter 

De osäkra budgetposterna inom Arbetslivsnämnden är som tidigare år försörjningsstöd och 
feriearbeten. 
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Nya verksamheter 2021. 

En utredning har tillsammans med Individ- och familjeomsorgsnämnden har pågått under år 2020 
angående bostadsanskaffning när det gäller att förmedla bostäder till personer med skyddat boende 
samt sociala bostäder. 

Arbetslivsnämnden kommer överta ansvaret med att förmedla bostäder till personer med skyddat 
boende samt sociala bostäder. 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett noll resultat.  

Resultatet består av: 

• Central administration plus 500 tkr 
• Politisk verksamhet plus minus noll tkr 
• Övrig IFO plus 2 000 tkr 
• Försörjningsstöd minus 2 500 tkr 
• Integration plus minus noll 
• Arbetsmarknadsinsatser minus 2 900 tkr 
• Feriearbeten plus minus noll 
• Övrigt plus 500 tkr 
• Buffert plus 2 400 tkr 
• Sammanlagt plus minus noll. 

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 500 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

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

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
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 2021, 55 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med maj, 25 392 tkr. Budgeten för samma period är 23 125 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 2 267 tkr. Jämfört med 2020 är resultatet sämre med, 
2 528 tkr och jämfört med år 2019 är resultatet sämre med 3 121 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 58 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 2 500 tkr. 
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Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2021 Utfall tkr 2020 Utfall tkr 2019 Utfall tkr 

Januari 4 357 Januari 4 449 Januari 4 219 

Februari 4 595 Februari 4 336 Februari 3 911 

Mars 5 901 Mars 5 674 Mars 5006 

April 4 991 April 4 366 April 4 353 

Maj 5 548 Maj 4 039 Maj 4 782 

Summa: Jan-
Maj. 25 392 Summa: Jan-

Maj. 22 864 Summa: Jan-
Maj. 22 271 

Prognos 
Bokslut 58 000 Bokslut 55 894 Bokslut 52 534 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

• Tydligt uppdrag och syfte 
• Skriftliga rutiner och processer 
• Mycket arbetsledning 
• Omfattande introduktion 
• Stödfunktioner 
• Ansvar 
• Tydlighet 
• Ordning och reda 

Metoden bygger vi vidare på: 

• Mötet är viktigt 
• Modern traditionell handläggning 
• Noggranna utredningar 
• Omfattande kontroller 

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

• Planera hur klienten når egen försörjning 
• Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 
• Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 
• Bevaka barnrätten 
• Tidig upptäckt av våld  

Under 2021 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som sökt försörjningsstöd. 

Verksamheten kommer fortsätta under år 2021 att ta fram metoder och kartlägga långvarigt 
bidragsberoende. 

Verksamheten arbetar även med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 
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Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
Försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska 
vara skriftligt och rättssäker och det ska finnas möjlighet för klienten att förstå sin egen ekonomi och 
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 

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

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

• Hållbarhet, rusta människor att 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 maj personalkostnaden varit 5 157 700 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 3 096 942 kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 2 060 758 kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 1 574 845 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas 
med 3 500 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i maj har varit 46 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2021-05-31, 725 hushåll jämfört med 2020-05-31, 721 hushåll 
och 2019-05-31, 714 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2021-05-31, 427 
hushåll jämfört med 2020-05-31, 419 och 2019-05-31, 414. 

Försörjningsenheten medverkan har avslutats i ett nationellt projekt som har leds av SKR, efter att 
projekttiden gått ut, där syftet har varit 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. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2020-05-31, 99 %, jämfört 
med 2020-05-31, 98 % samt 2019-05-31, 99 %. 

Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Barnkonventionen är numer lag vilket innebär att barnet skall synliggöras i 
utredningarna och att alltid beakta barnets bästa och dokumentera utifrån på vilket sätt det skett oavsett 
om det är avgörande för beslutet eller inte. 

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

Nämnden har också ansvaret för Relationsvåldsenheten som erbjuder stöd till personer som är över 18 
år och bosatta i Borås Stad. Verksamhet är för de personer som är utsatta för våld och hot i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld och hot. Verksamheten har jourberedskap dagtid och ansvar för att 
utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den enskildes våldsutsatthet i nära relationer. 
Verksamheten uppdrag är också att anskaffa boende, rådgivning och förmedling av kontakter med 
frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i kontakter med andra myndigheter. 

Verksamheten arbetar även med att motverka sexuella tjänster mot betalning och människohandel 
genom deras Mika mottagning som byggdes upp under hösten 2020. Verksamheten vänder sig till 
personer som har erfarenhet av sexuella tjänster mot betalning, personer som skadar sig genom sex 
samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheten arbetar med långa stödkontakter 
och i samverkan med andra myndigheter för att stödja personer som söker stöd. Mika mottagningen 
kommer också att utreda behov av stöd och skydd utifrån socialtjänstlagen för målgruppen. 

Relationsvåldsenheten har tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld. 
Verksamheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende stadens praktiska arbete mot 
hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som behandlar hur Borås Stad ska 
förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till alla förvaltningar som möter personer som 
upplever sig utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck till exempel socialtjänst, skola, förskola, 
fritidsverksamhet samt CKS. 

Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

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 190 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt 
ökad kompetens, samsyn och helhetssyn finns det tre teamledare för att samordna var sitt område. 
Vidare för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga finns 
det två arbetsterapeuter som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande. 

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

• VSB 
• Fixartjänst 
• Transporttjänst, interna och externa transporter 
• Restaurang 
• Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 

fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten 
• Åter i bruk, secondhandbutik 
• Secondhand byggmaterial 
• Snickeri 
• 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. 
• Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 
• Textilverksamhet 
• Källsortering 
• Sobacken 
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Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

• Borås Stads flyktingmottagning 
• Integrationsarbete 
• Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår. 

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. 

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

Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter. 

Mottagna flyktingar 

Antalet mottagna flyktingar var 2021-05-31, 55 st. jämfört med 2020-05-31, 74 st. 

Utav de 55 mottagna flyktingarna kommer 19 % från Syrien, 19 % från Afghanistan, 13 % från Iran, 
11 % från Irak, 11 % från Turkiet, 9 % från Eritrea, 3 % från Azerbajdzjan, 3 % från Etiopien, 3 % 
från Somalia, 2 % från Saudiarabien, 2 % från Palestina, 2 % från Libanon, 2 % från Uganda samt 1 % 
Statslösa. 

• Åldersmässigt är det 48 % i åldern 20-39 år, 24 % 7-15 år, 15 % 40-59 år, 7 % 0-5 år, 4 % 6 år 
samt 2 % 16-19 år. 

• 47 % kvinnor och 53 % män. 
• Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 35 personer, utav de 35 personerna är det 

40 %, som gått i skola över 12 år, 34 % som gått i skola 10-12 år, 9 % som gått i skola 4-6 år, 
9 %, som gått i skola 7-9 år, samt 8 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 431 054 kr, antal 23 i 
maj, antal 23 i april, antal 25 i mars, antal 23 i februari, antal 24 i januari, till Förskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 556 178 kr, antal 82 i 
maj, antal 87 i april, antal 86 i mars, antal 86 i februari, antal 85 i januari, till Grundskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 471 237 kr, antal 24 i 
maj, antal 25 i april, antal 25 i mars, antal 27 i februari, antal 28 i januari, till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 4 535 580 kr, antal 229 
i maj, antal 245 i april, antal 255 i mars, antal i februari 258, antal i januari 273, till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

Integration 

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och ska vara drivande i frågor 
som rör integration i Borås Stad. 

Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i 
arbete och därmed egen försörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på 
ett naturligt sätt delaktighet i samhället. 

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

I integrationsarbetet ingår också att motverka rasism och främlingsfientlighet. Arbetet sker i nära 
samverkan med andra förvaltningar, kommunala bolag, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer 
samt invandrarföreningar. I integrationsarbetet är det även viktigt att sprida kunskap och information 
om olika kulturer. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden för samhällsorientering för nyanlända. 

Verksamheter under integrationsområdet under 2021. 

• Mångfaldsarbete, motverka rasism, antiziganism samt antisemitism 
• Integrationsråd 
• Flyktingguider/Fadderfamiljer 
• Samhällsvägledning 
• Integrationsdag 

Nationella minoriteter 

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

Verksamheter under nationella minoriteter under 2021. 

• Informationsspridning om minoritetslagstiftningen 
• Sammankalla till centralt samråd med nationella minoriteter 
• Minoritetsdag 
• Finskt Förvaltningsområde, finansieras av Länsstyrelsen 
• Romsk inkludering, finansieras av nämnden.   

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning för kommuninvånare av 
försörjningsskäl är 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. 

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 samlande och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så det blir så effektivt som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 

Deltagarna anvisas i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller försörjningsenheten, övriga egen ansökan 
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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 erbjuder 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. 425 deltagare har det varit inom Jobb Borås under mars. 

Jobb Borås arbetssätt: 

Arbetsförberedande (Finansieras av Samordningsförbundet) 

• Aktiv kraft: Är en arbetsförberedande aktivitet med individuellt valbara aktiviteter i 
rehabiliterande syfte 

• Puls: Ett individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 20-55 år 
som bedöms ha en framtida arbetsförmåga 

• Studiesteget: Är en gruppverksamhet för deltagare 16-64 år och kan vara ett bra sätt för 
målgruppen att inleda sina studier på efter ett längre uppehåll eller vid behov få stöd inför/ 
under utbildningen. 

Arbetslivsinriktad träning 

För att deltagaren ska nå egen försörjning genom arbete eller studier behövs insatser i form av 
arbetslivsinriktad träning. Deltagarna tilldelas en arbetsmarknadshandläggare och tillsammans görs en 
kartläggning som leder till en individuell genomförande plan för hur deltagaren når målet arbete eller 
studier. Stora och viktiga insatser i den arbetslivsinriktade träningen är coachande, motivationshöjande 
samtal samt praktik. 

Verksamheten administrerar och handlägger alla arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2021-05-31, 494 personer jämfört med 2020-05-31, 529 
personer. 

Varav växla bidrag mot lön var 2021-05-31, 46 personer jämfört med 2020-05-31, 70 personer. 

• Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I 
Samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 36 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under maj 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 2021 finns en budget på 2 000 tkr, under maj 
månad har det varit 15 personer från denna grupp som har haft en anställning 

• Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2021, har det varit under 
maj har det varit 15 ungdomar 

• Lokalt kunskapslyft, där under maj månad har varit 1 st anställningar. Arbetslivsnämnden 
arbetar ihop med Gymnasie- och utbildningsnämnden när det gäller det lokala kunskapslyftet. 
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Under maj 2021 har antalet varit 494 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

• 155 Trygghetsanställningar 
• 139 Extratjänster 
• 80 OSA anställningar 
• 69 Utvecklingsanställningar 
• 36 Introduktionsjobb 
• 8 Nystartsjobb 
• 7 Lönebidrag 

Utgångsgruppen 

Inom utgångsgruppen utförs en rad olika aktiviteter. Samtliga har som syfte att på olika sätt ge 
deltagarna inom Jobb Borås ökade möjligheter att ta sig vidare till den ordinarie arbetsmarknaden eller 
studier av olika slag. Som ett led i detta samarbetar verksamheten främst med Vuxenutbildningen inom 
Borås Stad men även med olika förvaltningar och andra verksamheter. 

Verksamheter under utgångsgruppen: 

• Integrationsmodellen: Samarbete med de övriga förvaltningarna i Borås Stad där det finns 
rekryteringsbehov. Utrikesfödda deltagare får möjlighet att arbeta och studera svenska samtidigt 
för att kunna få förtur till olika utbildningar exempelvis undersköterska, barnskötare 

• Lokalvårdsgruppen: I samarbete med lokalvårdsgruppen på Återbruk ges ett extra stöd till 
deltagarna så de kan gå vidare och få arbete inom Borås Stad som lokalvårdare. Deltagarna får 
extra kunskaper inom svenska språket men också kännedom om rättigheter och skyldigheter 
inom svensk arbetsmarknad. 

• CV-stugan: För att kunna gå vidare till en ordinarie anställning är ett väl genomarbetat CV en 
nödvändighet vilket deltagarna här får hjälp med  

• Datakurser: I dagens samhälle krävs digitala kunskaper för att kunna ta del av 
samhällsinformation och kunna söka arbete. 

• Introduktionskurs för alla som börjat med en extratjänst eller ett introduktionsjobb 
• Utsteget: Kursen innehåller flera olika delar och är en fortsättning på introduktionen men ges 

till de anställda deltagarna när de avslutar sin anställning. Syftet med utsteget är att deltagarna 
ska vara så väl förberedda som möjligt inför nästa steg på arbetsmarknaden. 

• Framsteget: En öppen verksamhet som alla deltagare inom Jobb Borås är välkomna till. Här får 
deltagarna ta del av föreläsningar med ett brett innehåll. Det kan vara alltifrån företag som 
behöver rekrytera personal till personer som berättar hur de lyckats gå vidare i livet trots svåra 
utgångslägen.    

KAA Enhet (Kommunens aktivitetsansvar) 

Kommunens aktivitetsansvar KAA innebär att kommunen har en skyldighet att ha kännedom om vad 
unga i åldern 16-20 år som inte går i skolan gör. I april 2020 startades KAA-Enheten som är 
förvaltningsövergripande organisation men är organiserad under Arbetslivsnämnden och Jobb Borås. 
Verksamheten erbjuder deltagarna sysselsättning som ska få dem att börja eller återgå till 
gymnasiestudier. 

Chansen 

Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre 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 men då med fallande 
värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation. 

Arbetssättet är att under 3-6 månader ska de få ett aktivt stöd med: 

• Kartläggning 
• Motiverande samtal 
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• Sociala aktiviteter (för att bryta negativt umgänge/påverkan)
• Arbetsrehabiliterande insatser
• Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser

Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med 
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning. 

Stadsdelsvärdar 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Uppdraget är att skapa synlig trygghet i utsatta områden genom att vara en pålitlig 
(bakomkontrollerande) vuxennärvaro. Samverkan sker med aktörer som skolor, förskolor, fritidsgårdar 
och mötesplatser samt AB Bostäder och Polisen. Närvaron för stadsdelsvärdarna styrs till de miljöer 
som är eller riskerar att vara brottsutsatta samt tider då otryggheten är som störst. 

Mobile Info Center 

Mobile Info Center är en flerspråkig mobil informationsverksamhet som samverkar med AB Bostäder, 
SÄRF och Borås Energi och Miljö för en tryggare och renare miljö i Borås. 

Under år 2020 öppnade AB Bostäder en ny återvinningscentral på Norrby som bemannas med 
personer med en arbetsmarknadsanställning under Mobile Info Center. Personalen har fått utbildning 
miljöarbete/källsortering i samarbete med Borås Energi och Miljö, verksamheten bemannar även 
tjafscykeln för bortforsling av mer skrymmande skräp på området. 

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 2 900 tkr. 

Feriearbeten 

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

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

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

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud. Verksamheten är ett stöd personer med 
funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i 
samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer 
som den enskilde behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70 % av personalkostnaderna. 

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 500 tkr. 

En buffert på 2 400 är budgeterad. Bufferten täcker underskotten i verksamheterna så resultatet blir 
noll. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Maj 2021 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 721 700 725 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Maj 2021 

Mottagna flyktingar 74 150 55 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Maj 2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
456 600 448 

Antal växla bidrag mot 
lön 73 75 46 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00046 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden ser positivt på motionens intentioner, menssäkrade toaletter 

kan bidra till en minskad oro och stigma kring mens. Genom tillgång till 

menssäkrade toaletter kan kvinnor känna sig tryggare på arbetsplatsen och i 

skolan, vilket i förlängningen kan leda till minskad frånvaro på arbetsplatser och 

i skolor. Menssäkrade toaletter är en viktig del i stadens arbete för jämställdhet 

och möjligheten att delta i aktiviteter på lika villkor. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion Menssäkra Borås.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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Datum 

2021-04-14 
Instans 

«OrgNamn» 
Dnr «KS» « 2021-00271» «1.1.1.1r» 

  

 

 

Remiss: «Motion:Menssäkra Borås» 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård- och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås djurpark AB 

20. AB Bostäder 

21. Fristadbostäder AB 

22. Viskaforshem AB 

23. AB Sandhultbostäder 
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24. AB Toarpshus 

25. Industribyggnader i Borås AB 

26. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till «Kommunstyrelsen» senast den 14 augusti. 

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

Ange diarienummer «KSs» «2021-00271» 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. 

«Emma Lingefelt» 
Handläggare 
«0734-328803 »
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53   

Anmälningsärenden 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 
2021-03-08 Motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund 

(V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås.  
 Dnr 2021-00271 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har 

rätt till arbetskläder i Borås Stad. 
 Dnr 2021-00292 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Sätt punkt för den osunda konkurrensen. 
 Dnr 2021-00296 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 

Inrätta en utrednings- och utbildningsfunktion under 
koncerninköp. 

 2021-00297 1.1.1.1 
 
2021-03-17 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum. 
 2021-00298 1.1.1.1 
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende: 
 
2021-03-03 Länsstyrelsens beslut 2021-03-03 att utse Lars-Erik Johansson 

(SD) som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktige-
ersättare Mark Warnberg (SD) från och med den 25 februari 
2021 till och med den 14 oktober 2022. 

 Dnr 2021-00040 1.1.1.2 
      



Från: ida legnemark <ida.legnemark@gmail.com> 
Skickat: den 8 mars 2021 06:50 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: redaktionen@bt.se; p4sjuharad@sverigesradio.se; vast@svt.se 
Ämne: Motion till kommunfullmäktige från Vänsterpartiet: Menssäkra Borås 
Bifogade filer: V Motion Menssäkra Borås.pdf 
 

Hej! 

 

Idag på internationella kvinnodagen lämnar vi in bifogad motion - Menssäkra Borås - till 

Kommunfullmäktige. 

 

Mvh Ida Legnemark, gruppledare (V) 

0736-270356 



Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

 

Borås 2021-03-08 

 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
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boras.se 
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arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 
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Sida 
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Datum 

2021-06-15 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00051 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Revidering av 

Överenskommelsen i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har tagit del av den utvecklade och förenklade formen av 

överenskommelsen. Nämnden ser det positivt att Arbetslivsförvaltningen haft 

möjlighet att vara med i samtalen kring den nya överenskommelsen. Detta är en 

mycket viktig fråga, att ta vara den idéburna sektorn i stadens fortsatta 

utvecklingsarbete, inte minst för ett socialt hållbart Borås.  

Skrivningen i överenskommelsen täcker in och belyser det som är viktigast att 

ta vara på i samarbetet med idéburen sektor.  

Det är bra att Fritid-och Folkhälsonämnden beskriver sitt uppdrag som 

samordnade, med tanke på ”ett hela staden ansvar” för olika typer av 

överenskommelser/IOPn kan tecknas av olika förvaltningar.            

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås.                               

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2021-04-30 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00054 1.1.6.3 

  

 

 

Remiss: Synpunkter kring revidering av 

Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- och konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Överförmyndarnämnden 

16. AB Bostäder i Borås  

17. Borås TME 

18. Borås Djurpark 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät 

21. Borås Parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 

24. Viskaforshem AB 



Borås Stad 
  Sida 
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25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder 

27. Föreningsrådet 

28. Social ekonomi i Sjuhärad (via Hemgården) 

29. Studieförbunden i Borås (via Studieförbundet vuxenskolan) 

30. Trossamfunden i Borås (via Svenska kyrkan) 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2021-09-01. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2021-00054 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 Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall bifogas. 

Finns önskan om en dragning av förslaget i er organisation, så kan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen bidra med det. I detta fall kontakta handläggare nedan.  

 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361, malin.andersson@boras.se

mailto:ff.diarium@boras.se
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Fritids- och 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr FOFN 2021-00054 1.1.6.3 

Revidering av Överenskommelsen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att skicka det nya förslaget till 

Överenskommelse på remiss till samtliga nämnder och bolag i Borås Stad samt 

till de idéburna organisationerna via deras representanter i det gemensamma 

Samrådet för Överenskommelsen. 

 

Nämnden vill också betona det gemensamma ansvaret för samverkan med 

civilsamhället även om Fritids- och folkhälsonämnden idag har huvudansvaret.  

        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvaret för i Borås Stad för den 

nuvarande befintliga Överenskommelsen som gäller samverkan mellan Borås 

Stad samtliga nämnder och bolag och de Idéburna organisationerna. Då 

ansvaret för samverkan med idéburna organisationer berör många nämnder 

kommer Fritids- och folkhälsonämnden föreslå till Kommunstyrelsen att 

nämnden ska ha ”samordningsuppdraget för Överenskommelsen” och att de 

inte ska stå huvudansvariga. 

Efter flera dialoger under två års tid mellan Idéburna organisationer och flera 

nämnder/förvaltningar i Borås Stad antogs ”Överenskommelsen i Borås” i 

kommunfullmäktige i december 2016 (KF § 315, 2016-12-21). Därefter har 87 

föreningar valt att formellt ansluta sig. 

Överenskommelsen i Borås handlar om hur Borås Stad (politiker och 

tjänstemän) och det Idéburna organisationerna (civilsamhällets olika 

organisationer och representanter) ska kunna utveckla och fördjupa sitt 

samarbete för att gemensamt upprätthålla och utveckla välfärden. 

Bakgrunden är att vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya 

komplexa utmaningar. Sociala och miljömässiga utmaningar som inte längre går 

att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den offentliga sektorn och det 

civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 

utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 
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I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle och de 

idéburna organisationerna är viktiga aktörer i samhället. 

Teorin bakom Överenskommelsen är att det behöver möjliggöras att idéburna 

organisationer och aktörer från Borås Stad ska kunna mötas på lika villkor när 

man samarbetar. Samarbetet i tidigare Överenskommelse skulle därmed utgå 

från de sex principerna: Självständighet och oberoende, Öppenhet och insyn, 

Mångfald, Dialog, Kvalité och Långsiktighet. 

Därtill fanns gemensamma och enskilda åtaganden för idéburna organisationer 

och för Borås Stad i syfte att Överenskommelsen skulle kunna förverkligas.  

Nu har det gått drygt fyra år och Överenskommelsen ska revideras. Den nya 

Överenskommelsen bygger fortsatt på de dialoger som genomfördes inför 

nuvarande Överenskommelse och de sex principerna finns fortfarande med i 

dokumentet, men dokumentet har skrivits om för att bli enklare och tydligare 

med mer fokus på arbetssättet och hur vi ska ta itu med de gemensamma 

utmaningarna. 

I denna reviderade version beskrivs varför vi ska samarbeta, vad vi ska 

samarbeta kring och hur vi ska samverka, (arbetssätt och utvecklingsområden). 

Ta del av det fullständiga dokumentet i Bilaga 1 ”Överenskommelsen om 

samverkan mellan idéburna organisationer och Borås Stad” 

               

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om samverkan mellan idéburna organisationer och Borås 
Stad.     

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-04-23.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-04-23. 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 



Överenskommelsen om  
samverkan mellan idéburna  

organisationer och Borås Stad

Bostads-
bolag

Företag

Tros-
samfund

Studie-
förbund

Invånare

Föreningar

Borås Stad

Sociala 
rörelser,
nätverk

Den 
gemensamma 
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Varför ska vi samverka?

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya komplexa utmaningar. Sociala och 
miljömässiga utmaningar som inte längre går att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den 
offentliga sektorn och det civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 
utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030.

I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och 
aktivt civilsamhälle och de idéburna organisa
tionerna är viktiga aktörer i samhället.  

Det civila samhällets organisering är betydelse
fulla då de:

• samlar människor utifrån sina  
intressen och skapar verksamhet som 
ger gemenskap och mening. 

• bidrar till bevarandet av demokratin, 
genom sin organisering och att göra 
olika röster hörda och 

• bidrar med positiva krafter och nya idéer  
i välfärden.

Genom att bygga upp en hållbar struktur för samverkan mellan den idéburna och offentliga sektorn 
kan reella behov snabbare identifieras och resurser tas tillvara på bästa sätt. Det är en förutsätt ning 
för att vi framgångsrikt ska kunna arbeta för en god samhällsutveckling med bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Borås och det tjänar vi alla på. 

Vad ska vi samarbeta kring?

Borås vision beskriver den gemensamma framtidsbilden av ett 
hållbart Borås. En bild som formats utifrån vad medborg
are, civilsamhället, näringslivet, akademin och Borås Stad 
gemensamt vill.

Invånare, idéburna organisationer och Borås Stad ska till
sammans arbeta för att nå visionen om ett ekologiskt, socialt, 
och ekonomiskt hållbart Borås med lika rättigheter och möj
ligheter för alla. Centrala områden som lyfts av både idéburna 
organisationer och Borås Stad är demokrati, folkhälsa, integration, 
gemenskap och social sammanhållning. 

Alla som bor i Borås ska ha möjlighet att engagera sig utifrån sina intressen och ambitioner utan 
någon form av diskriminering. Alla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var i livet man är, 
vilken livssituation och bakgrund man har. Mångfald är en resurs som tas tillvara genom dialog med 
invånare. En annan form av mångfald är att ta tillvara idéburnas kvalitet som utförare i välfärden. 
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Hur ska vi samarbeta?

Målet är att staden och de idéburna ska vara jämbördiga i mötet och att vi ska känna tillit till varan
dra.  I verkligheten har vi sällan jämlika resurser och det kräver respekt för våra olika förutsättningar 
och roller. Våra olika organisationer styrs och fungerar också på olika sätt och vi är olika stora vilket 
påverkar maktbalansen.

Grunden i civilsamhället bygger på ideellt, frivilligt arbete i föreningar och andra organisationer, 
som trossamfund, studieförbund, sociala företag och stiftelser. Det finns också aktörer utan formell 
organisation, till exempel olika nätverk. Dessa organisationer har samhällsnytta och medlemsnytta 
som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. 
Samlingsnamnet för dessa i Borås är ”idéburna organisationer”.

Kommunen har många olika uppdrag, som bestäms av ett flertal olika lagar som reglerar verksamheter. 
Inom vissa områden har staden självbestämmande och kan i detta åta sig uppgifter som den själv tycker 
är viktiga. Politiker väljs genom offentliga val vart fjärde år och de styr kommunen genom planer och 
beslut. Tjänstepersoner och andra anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas 
inriktning. De folkvalda politikerna beslutar om olika vad som ska göras, däribland fördelningen av 
pengar. Tjänstepersoner arbetar med hur verksamheten ska genomföras.

För att bevara och stärka relationerna har vi identifierat det arbetssätt och det förhållningsätt vi 
behöver ha till varandra. För att uppnå en långsiktig samverkan har vi också identifierat gemensamma 
utvecklingsområden. 
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Vi tar perspektivet som en i cirkeln

I samverkan behöver vi sätta den gemensamma utmaningen i centrum och ställa oss som en av flera 
aktörer i en cirkel. 

Genom detta perspektiv skapar vi förutsättningar för att mötas på mer lika villkor med delat ansvar 
när vi samverkar.

Bostads-
bolag

Företag

Tros-
samfund

Studie-
förbund

Invånare

Föreningar

Borås Stad

Sociala 
rörelser,
nätverk

Den 
gemensamma 
utmaningen

Delaktighet genom hela processen

För att vi ska kunna samverka är det viktigt att alla känner sig delaktiga och har varit med och format 
det man ska lösa tillsammans. 

Figuren visar hur vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att identifiera, forma, 
hitta lösningar och genomföra lösningar på den gemensamma utmaningen. 

Identifiera 
och 

formulera 
tillsammans

Hitta
lösningar

 tillsammans

Genomföra 
tillsammans
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Gemensamma förhållningssätt

Idéburnas självständighet och oberoende ska bevaras när vi samarbetar

Idéburna behöver kunna bevara sin identitet och få vara självständiga och oberoende i mötet med 
Borås Stad. De idé burna ska kunna vara kritiskt granskande mot Borås Stad och samtidigt verka 
självständigt i förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer.

Vi tar tillvara på varandras kvalitéer när vi samarbetar

I och med att vi fungerar olika har vi också särskilda kvalitéer som vi bidrar med. Vi behöver ta tillvara 
kunskap och erfarenheter och lita på varandras förmågor. I samverkan avgör vi gemensamt vad som 
är kvalitet och hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Vi är öppna och ger varandra insyn i varandras verksamheter

Vi behöver få förståelse för varandras organisering och uppdrag. Att vi är öppna och har insyn i 
varandras verksamhet skapar förståelse för varandra och bidrar till att stärka tilliten mellan varandra 
som är viktig om vi ska kunna samarbeta.

Vi jobbar långsiktigt och möts regelbundet i dialog

Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tas 
tillvara. En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idé
burna organisationer som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet 
behövs förutsägbara villkor och former.

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna 
organisationer är grundläggande för att vi ska kunna 
arbeta tillsammans. För en god dialog krävs kun
skap, engagemang och förståelse för varandras 
uppgift, villkor och förutsättningar.
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Gemensamma utvecklingsområden

För att uppnå en långsiktig samverkan har vi identifierat utvecklingsområden.

Involvera varandra tidigt i planeringsprocesser

För att kunna samverka behöver man både från kommunens håll och idéburna organisationer få 
komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsarbete. Borås Stads nämnder och förvaltningar behöver 
utveckla arbetssätt för att säkerställa att idéburna organisationer involveras i de planeringsprocesser 
när fler aktörer behövs för att beskriva problemet och kunna lösa det.

Det finns forum där vi återkommande möts och lär om varandra och kan utveckla 
samverkan  

För att bevara goda relationer och att möjliggöra samverkan behövs återkommande forum där vi möts 
kring gemensamma intresseområden. Vi har övergripande dialoger och gemensamma utbildningar 
där vi lär om varandra och följer aktuell forskning om metoder och modeller.

Borås Stad och idéburna organisatio
ner ska fortsatt utveckla samarbeten 
i de lokala nätverken i bostads
områden och ortsråden i de fyra 
service orterna med omnejd.

Ett övergripande samråd med lika 
många representanter för både 
staden och de idéburna ansvarar 
för att bjuda in till utbildningar, 
dialoger, visa på goda exempel för att 
öka kunskap och förståelse för var andra 
och inspirera till samverkan.

Det finns forum för att bevara idéburnas röstbärande funktion

Idéburna organisationer har en viktig roll i att lyfta olika gruppers röster och kritiskt granska kommu
nen. Det är viktigt att de idéburna organisationerna fortsatt får komma till tals i olika referensgrupper 
i sakfrågor, medborgarråd och som remissinstanser. 

Vi skriver samverkansavtal

Genom att formalisera arbetet genom samverkansavtal, såsom exempelvis IOP, skapas goda förutsätt
ningar för att lyckas med samverkan. I avtalen tydliggörs våra olika roller, hur vi gemensamt följer 
det och hur vi ska använda våra resurser i syfte att nå målet.

Idéburna gemensamma organisering

Villkoren och förutsättningarna för att kunna samverka med staden varierar stort mellan stora och 
små föreningar. För att de mindre föreningarna ska kunna vara med behövs gemensam organisering. 
Borås Stad behöver stödja med organisatoriska resurser för att möjliggöra gemensam organisering 
dem emellan.
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Uppföljning

Genom gemensam uppföljning skapas förståelse för varandra och vi säkerställer att samverkan fungerar 
och att det gemensamma arbetet går framåt.

Det behövs och en återkommande dialog kring hur samverkan fungerar mellan aktörer i konkreta 
samarbeten. En viktig del är hur idéburnas organisationer har kunna bevara sin identitet och själv
ständighet. Hur man tagit tillvara på varandras kvaliteter och visat öppenhet och insyn.

Denna övergripande Överenskommelse utvärderas vart annat år enligt följande.

Områden att följa upp centralt Ansvarig Vilka följs upp?

Vilka arbetssätt använder nämnder och 
förvaltningar för att säkerställa att idéburna 
organisationer involveras i de planerings
processerna?

Fritids- och 
folkhälso nämnden

Nämnder/bolag

Upplevelsen från idéburna organisationer 
kring:

• Om man blivit involverad tidigt i  
processer?

• Om de kunna bevara sin identitet och  
få vara självständiga och oberoende i 
mötet med Borås Stad.

• Om Borås Stad tagit tillvara på deras  
kvalité när vi samarbetet.

• Om Borås Stad varit öppna och har gett 
insyn i sin verksamhet.

Samrådet för 
Överenskommelsen

Idéburna organisa-
tioner som 
anslutit sig till 
Överenskommelsen.

Idéburna organisa-
tioner som är med 
i återkommande 
nätverk och råd.

Antal samverkansavtal och IOP:er? Fritids- och 
folkhälso nämnden

Nämnder/bolag

Vilka forum har funnits för att bevara  
idéburnas röstbärande funktion

Fritids- och 
folkhälso nämnden

Nämnder/bolag

Vilka återkommande forum finns där Borås 
Stad och idéburna organisationer möts för att 
skapa relationer och utveckla samarbete  

Samrådet för 
Överenskommelsen

Nämnder/bolag

Idéburna som 
är anslutna till 
Överenskommen

Hur sker samverkan mellan idéburna  
organisationer

Idéburna  
organisationer 
i Samrådet för 
Överenskommelsen

Idéburna  
organisationer

Hur stöds idéburnas gemensamma  
organisering

Fritids- och  
folkhälsonämnden

Fritids- och  
folkhälsonämnden

Gemensamma kunskaps höjande insatser. Samrådet för 
Överenskommelsen

Samrådet för 
Överenskommelsen



Studie-
förbunden
i Borås



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2021-04-21 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00054 1.1.6.3 
 

  

 

Revidering av Överenskommelsen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att skicka det nya förslaget till 

Överenskommelse på remiss till samtliga nämnder och bolag i Borås Stad samt 

till de idéburna organisationerna via deras representanter i det gemensamma 

Samrådet för Överenskommelsen. 

Nämnden vill också betona det gemensamma ansvaret för samverkan med 

civilsamhället även om Fritids- och folkhälsonämnden idag har huvudansvaret.  

        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvaret för i Borås Stad för den 

nuvarande befintliga Överenskommelsen som gäller samverkan mellan Borås 

Stad samtliga nämnder och bolag och de Idéburna organisationerna. Då 

ansvaret för samverkan med idéburna organisationer berör många nämnder 

kommer Fritids- och folkhälsonämnden föreslå till Kommunstyrelsen att 

nämnden ska ha ”samordningsuppdraget för Överenskommelsen” och att de 

inte ska stå huvudansvariga. 

Efter flera dialoger under två års tid mellan Idéburna organisationer och flera 

nämnder/förvaltningar i Borås Stad antogs ”Överenskommelsen i Borås” i 

kommunfullmäktige i december 2016 (KF § 315, 2016-12-21). Därefter har 87 

föreningar valt att formellt ansluta sig. 

Överenskommelsen i Borås handlar om hur Borås Stad (politiker och 

tjänstemän) och det Idéburna organisationerna (civilsamhällets olika 

organisationer och representanter) ska kunna utveckla och fördjupa sitt 

samarbete för att gemensamt upprätthålla och utveckla välfärden. 

Bakgrunden är att vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya 

komplexa utmaningar. Sociala och miljömässiga utmaningar som inte längre går 

att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den offentliga sektorn och det 

civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 

utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 

I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle och de 

idéburna organisationerna är viktiga aktörer i samhället. 
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Teorin bakom Överenskommelsen är att det behöver möjliggöras att idéburna 

organisationer och aktörer från Borås Stad ska kunna mötas på lika villkor när 

man samarbetar. Samarbetet i tidigare Överenskommelse skulle därmed utgå 

från de sex principerna: Självständighet och oberoende, Öppenhet och insyn, 

Mångfald, Dialog, Kvalité och Långsiktighet. 

Därtill fanns gemensamma och enskilda åtaganden för idéburna organisationer 

och för Borås Stad i syfte att Överenskommelsen skulle kunna förverkligas.  

Nu har det gått drygt fyra år och Överenskommelsen ska revideras. Den nya 

Överenskommelsen bygger fortsatt på de dialoger som genomfördes inför 

nuvarande Överenskommelse och de sex principerna finns fortfarande med i 

dokumentet, men dokumentet har skrivits om för att bli enklare och tydligare 

med mer fokus på arbetssättet och hur vi ska ta itu med de gemensamma 

utmaningarna. 

I denna reviderade version beskrivs varför vi ska samarbeta, vad vi ska 

samarbeta kring och hur vi ska samverka, (arbetssätt och utvecklingsområden). 

Ta del av det fullständiga dokumentet i Bilaga 1 ”Överenskommelsen om 

samverkan mellan idéburna organisationer och Borås Stad” 

               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Överenskommelsen är från början ett nationellt initiativ där Regeringen, 

Sveriges kommuner och landsting och nationella organisationer från 

civilsamhället ville utveckla samverkan. Den nationella ”Överenskommelse” 

antogs 2008 av dåvarande samtliga politiska partier. 

Utgångspunkten var att man upplevde en samverkan mellan offentlig 

verksamhet och civilsamhället som nödvändigt för att bevara och utveckla 

välfärden.  

Civilsamhället har haft stor betydelse för utvecklingen av vårt välfärdssamhälle 

och har viktiga roller som röstbärare och som utförare av välfärdstjänster. 

Många offentliga verksamheter som vi idag betraktar som självklara har sitt 

ursprung i civilsamhället, hemtjänst och förskolor till exempel. 

Efter det nationella initiativet om Överenskommelsen mellan Sveriges 

kommuner och regioner, Regeringen och nationella organisationer i 

civilsamhällets skapades flera regionala och där efter lokala Överenskommelser, 

däribland här i Borås. 

I Borås pågick dialoger i workshopsform och skrivarverkstad under två års tid 

mellan Idéburna organisationer och nämnder och förvaltningar innan det 

slutligen mynnade ut dagens Överenskommelse som antog i 

kommunfullmäktige december 2016 och gäller samtliga nämnder och bolag i 

Borås Stad. Därefter har 87 olika idéburna organisationer anslutit sig till 

Överenskommelsen.  
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Efter fyra års erfarenheter, däribland en stor uppföljning (FOFN § 10, 2019-01-

30) som gick till samtliga nämnder och bolag och idéburna organisationer som 

anslutit sig till Överenskommelse kommer nu förslag på en reviderad version 

som följer nedan. 

Revideringsprocess 

Denna reviderade Överenskommelse har arbetats fram i Samrådet för 

Överenskommelsen, som är en grupp med representanter från Fritids- och 

folkhälsonämnden, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen 

Föreningsrådet, Trossamfunden (svenska kyrkan) Studieförbunden i Borås och 

Social ekonomi. 

Till sin hjälp har ett möte hållit med en liten referensgrupp med deltagare från 

både förvaltningar och idéburna organisationer som har tittade kritiskt på det 

gamla dokumentet. 

Två remisskonferenser har också hållit med sammanlagt 33 deltagare från både 

idéburna organisationer och kommunala aktörer. 

 

Sammanfattning av nya förslaget till Överenskommelsen  

I denna reviderade version beskrivs varför vi ska samarbeta, vad vi ska 

samarbeta kring och hur vi ska samverka. 

I förslaget beskrivs hur samhället förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya 

komplexa utmaningar och att dessa sociala och miljömässiga utmaningar inte 

längre går att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den offentliga sektorn 

och det civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 

utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 

 

Därtill lyfts den traditionen av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle som 

funnit sedan länge i Borås och vikten av deras betydelse. 

Genom att bygga strukturer för samverkan mellan den idéburna och offentliga 

sektorn kan reella behov snabbare identifieras och resurser tas tillvara på bästa 

sätt för att gemensam kunna jobba för en positiv samhällsutveckling. 

 

Det lyfts också hur invånare, idéburna organisationer och Borås Stad till-

sammans ska arbeta för att nå framtidsbilden av Borås i nya visionen om ett 

ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart Borås med lika rättigheter och möj-

ligheter för alla.  

Förslaget beskriver också hur vi ska samarbeta och att målet är att staden och 

de idéburna ska vara jämbördiga i mötet och att vi ska känna tillit till varandra.  

I verkligheten har vi sällan jämlika resurser och det kräver respekt för våra olika 

förutsättningar och roller. Våra olika organisationer styrs och fungerar också på 
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olika sätt och vi är olika stora vilket påverkar maktbalansen och är viktigt att 

tänka på och ta hänsyn till när vi ska utvecklar samverkan. 

 

I samverkan behöver vi därför sätta den gemensamma utmaningen i centrum 

och ställa oss som en av flera aktörer i en cirkel. Genom detta perspektiv skapar 

vi förutsättningar för att mötas på mer lika villkor med delat ansvar när vi 

samverkar. I denna samverka är det också viktigt att alla känner sig delaktiga 

och får vara med och format det man ska lösa tillsammans. 

Tanken är att ta tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att 

identifiera, forma, hitta lösningar och genomföra lösningar på den 

gemensamma utmaningen. 

I förslaget beskrivs de gemensamma förhållningsätt som ska genomsyra vid 

samverkan. De gemensamma förhållningsätten är: 

 Idéburnas självständighet och oberoende ska bevaras när vi samarbetar 

 Vi tar tillvara på varandras kvalitéer när vi samarbetar 

 Vi är öppna och ger varandra insyn i varandras verksamheter 

 Vi jobbar långsiktigt och möts regelbundet i dialog 

 

För att uppnå en långsiktig samverkan har några utvecklingsområden 

identifieras och dessa förslås också följas upp enligt förslaget. 

Utvecklingsområdena är: 

 Involvera varandra tidigt i planeringsprocesser 

 Det finns forum där vi återkommande möts och lär om varandra och 

kan utveckla samverkan  

 Det finns forum för att bevara idéburnas röstbärande funktion 

 Vi skriver samverkansavtal 

 Idéburna gemensamma organisering 

 Uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om samverkan mellan idéburna organisationer och 

Borås Stad.                   
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Beslutet expedieras till 

1. Föreningen Hemgården (Social ekonomis representant i Samrådet för 

Överenskommelsen) 

2. Föreningsrådet i Borås 

3. Svenska kyrkan i Borås (Trossamfundens representant i Samrådet för 

Överenskommelsen) 

4. Studieförbundet Vuxenskolan (Studieförbundens representant i Samrådet för 

Överenskommelsen) 

5. Samtliga nämnder och bolag 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Susanne Carlsson 

TF Förvaltningschef 
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Sommargåva till anställda 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att förvaltningens medarbetare får en sommargåva 

till värdet av högst 400 kronor.         

Ärendet i sin helhet 

Stadsledningskansliets medarbetare får en sommargåva till värdet av högst 400 

kronor. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta 

motsvarande beslut om sommargåva. 

Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 

gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 

gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor. 

Arbetslivsnämnden ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina 

medarbetare i samband med stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för 

ökad lokal handel i Borås.          

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 79 

Årsredovisning 2020. 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 80 

Personalekonomisk redovisning 2020. 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 82 

Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd. 

Dnr 2020-00089 

 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 § 87 

Stöd till Borås näringsliv. 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20  § 99  

Tilläggsbudget 2021. 

 

6. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad 

med anledning av Coronapandemin. 

 

7. Arbetslivsförvaltningen 2021-05-04 FSG-Protokoll. 

 

               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-05-17 § 12-23. 

 

2. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-06-09 § 24-29. 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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