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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. 

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 har också ansvaret för Borås Stads relationsvåldsenhet samt ansvarar för samverkan när det 
gäller hedersproblematik. 

Nämnden ansvarar också för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
etableringsinsatser för nyanlända och har ett samt har ett samordningsansvar för integration i samhället 
och på arbetsmarknaden samt 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 uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, representera Borås Stad när det gäller 
tolkförmedling Väst. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

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

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden ser över hur det 
statliga regelverket och nu gällande 
arbetsmarknadspolitiska insatser ger 
nämnden möjlighet att att samverka med 
föreningslivet, hänsyn tas även till vad 
kommunallagen tillåter nämnden att göra. 
Dialog tas med Fritid och 
folkhälsonämnden kring vad nämnderna 
kan göra tillsammans. När det gäller 
Feriearbeten i föreningslivet fortsätter som 
tidigare. 
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

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

Målbild 

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

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

Växla bidrag mot lön 78 minst 75 70 66 

Växla bidrag mot lön 

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

Under augusti 2019 var det 66 personer som hade växla bidrag mot lön. Till och med augusti 2019 har 
personalkostnaden varit 10 215 428 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 6 355 437 kr. Nettosumma har 
varit 3 859 991 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 3 304 892 kr. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3 3,3 3,1 3,2 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 3 3,7 4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2019 är 3,3 %, utfallet i tertial 2 blev 3,2 %. Arbetslivsnämnden arbetar med närvarande 
ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta 
arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2019 är 3,0 årsarbetare, utfallet för tertial 2 blev 4,0 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har 
timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Boråsregionens 
etableringscenter. Finns även en timavlönad handledare på Återbruk samt en timavlönad handledare på 
Jobb Borås. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje 

kvartal, varje tertial eller varje halvår. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration 

Intäkt 1 705 958 105 105 0 

Kostnad -8 212 -8 458 -14 301 -13 501 800 

Nettokostnad -6 507 -7 500 -14 196 -13 396 800 

Politisk verksamhet 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -786 -1 039 -1 505 -1 505 0 

Nettokostnad -786 -1 039 -1 505 -1 505 0 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd 

Intäkt 13 633 12 465 19 138 19 138 0 

Kostnad -60 456 -61 113 -103 659 -99 659 4 000 

Nettokostnad -46 823 -48 648 -84 521 -80 521 4 000 

Försörjningsstöd 

Intäkt 2 876 2 340 5 200 5 200 0 

Kostnad -42 119 -37 944 -59 200 -59 200 0 

Nettokostnad -39 243 -35 604 -54 000 -54 000 0 

Integration 

Intäkt 15 939 11 503 24 210 22 000 -2 210

Kostnad -19 600 -17 223 -28 690 -26 480 2 210

Nettokostnad -3 661 -5 720 -4 480 -4 480 0 

Arbetsmarknadsinsatser 

Intäkt 100 630 96 566 134 326 148 000 13 674 

Kostnad -136 022 -140 324 -187 822 -205 099 -17 277

Nettokostnad -35 392 -43 758 -53 496 -57 099 -3 603

Feriearbeten 

Intäkt 209 242 55 55 0 

Kostnad -10 622 -10 039 -13 855 -13 855 0 

Nettokostnad -10 413 -9 797 -13 800 -13 800 0 

Övrigt 

Intäkt 1 411 1 411 2 116 2 116 0 

Kostnad -4 363 -4 460 -6 986 -6 986 0 

Nettokostnad -2 952 -3 049 -4 870 -4 870 0 
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Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Buffert 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 332 0 2 332 

Nettokostnad 0 0 -2 332 0 2 332 

Totalt 

Intäkt 136 403 125 485 185 150 196 614 11 464 

Kostnad -282 180 -280 600 -418 350 -426 285 -7 935

Nettokostnad -145 777 -155 115 -233 200 -229 671 3 529

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 3 529 tkr. Nämnden ligger efter augusti plus 
5 213 tkr. 

Resultatet består av: 

 Central administration överskott 800 tkr

 Politisk verksamhet plus minus noll

 Övrig IFO överskott 4 000 tkr

 Försörjningsstöd plus minus noll

 Integration plus minus noll

 Arbetsmarknadsinsatser underskott 3 603 tkr

 Feriearbeten plus minus noll

 Övrigt plus minus noll

 Buffert plus 2 332 tkr

 Sammanlagt plus 3 529 tkr.

Administration 

Administration som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet och 
utveckling. Administration arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 800 tkr beroende på ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

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

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personal på 
försörjningsenheten. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet är till och med augusti 2019, 35 604 tkr. Budgeten för samma 
period är 36 000 tkr, nettokostnaden är lägre jämfört med budget med 396 tkr. Jämfört med 2018 är 
resultatet bättre med, 3 819 tkr och jämförelse med år 2017 är resultatet bättre med 3 494 tkr. 
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Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 54 000 tkr, verksamheten beräknas gå plus minus 
noll. 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut menlig nedan: 

 Tydligt uppdrag och syfte

 Skriftliga rutiner och processer

 Mycket arbetsledning

 Omfattande introduktion

 Stödfunktioner

 Ansvar

 Tydlighet

 Ordning och reda

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt

 Modern traditionell handläggning

 Noggranna utredningar

 Omfattande kontroller

Möten med klienter är en av flera framgångsfaktorer på försörjningsenheten, mötena är viktiga utifrån 
nedanstående perspektiv: 

 Planera hur klienten når egen försörjning

 Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi

 Bevaka barnrätten

 Tidig upptäckt av våld

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

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar och säkerställer 
beslut vid handläggarbyten. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta 
andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att få ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att 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 ansvarar för hela 
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns 
möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

Viktiga bitar som försörjningsenheten också arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd

 Förebygga kriminalitet

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med augusti har personalkostnaden varit 10 215 428 kr och arbetsmarknadsstödet 6 355 437 kr, 
nettot har då varit 3 859 991 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av 
försörjningsstöd varit 3 304 892 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 5 000 tkr. 
Antalet personer som växlat bidrag mot lön till och med april har varit 66 st. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-08-31, 726 hushåll jämfört med 2018-08-31, 692 hushåll 
och 2017-08-31, 789 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-08-31, 395 
hushåll jämfört 2018-08-31, 428 hushåll jämfört med 2017-08-31, 489 hushåll. 

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKL, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom arbete och 
att färre personer hamnar i utanförskap. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2019-08-31, 99 % jämfört med 2018-
08-31, 98 % jämfört med 2017-08-31, 98 %.

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

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar

 SIP-samordnare (samordnad individuell plan)

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende

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. 

Relationsvåldsenheten arbetar med att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck samt 
påbörja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin. 

En tvärprofessionell samverkansgrupp arbetar med hedersrelaterade problem och våld. 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. 

Utredning om behovet av stödverksamhet för personer i prostitution var klar under juni 2019. 
Länsstyrelsen omfattningskartläggning av prostitutionen visar att prostitution inte enbart är ett 
storstadsfenomen utan förekommer i både små och stora kommuner. Hur stor omfattningen är i Borås 
är svårt att utreda då en stor del köpen sker över nätet. Enligt svensk lagstiftning är det förbjudet att 
köpa sexuella tjänster. Lagstiftningen är utformad för att skydda den som får ersättning för sex medan 
den som köper begår ett brott. 
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Relationsvåldsenheten har under januari-augusti haft 178 kontakter med sökande, annan person, extern 
myndighet eller polis. Verksamheten har öppnat 70 ärenden, startat 78 utredningar samt gjort 33 
insatser. Se nedan insatser. 

 Skyddat boende 16 personer

 Intern öppenvård 13 personer

 Jourboende 3 personer

 Extern öppenvård 1 personer.

Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

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

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

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

De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst

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

 Åter i bruk, secondhandbutik

 Second hand byggmaterial

 Transporttjänst, interna och externa transporter

 Snickeri

 Restaurang

 Biltvätt, för i första hand Borås Stads leasingbilar

 Cykelverkstad. renoverar och säljer begagnade cyklar

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna

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

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

 Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16 samt Saturnus
huset.

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

 VSB

Övrigt IFO beräknas göra ett överskott med 4 000 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 
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Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

 Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden bedriver ihop med Marks Kommun 

 Integrationsarbete 

 Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår. 

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten bedrivs ihop med 
Marks kommun och kallas för Boråsregionens Etableringscenter. 

Verksamheten uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice. Verksamheten 
beräknas klara sin budget. 

Då det förväntas färre nyanlända flyktingar till Borås under 2019 har verksamheten minskat tjänster 
med 1,75 årsarbetare. 

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. 

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

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

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

Satsningar under integrationsområdet för år 2019 

 Integrationsråd  

 Integrationsnätverk 

 Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer) 

 Integrationsdag. 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer.   

 Samhällsvägledning. 
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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 också 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 2019. 

 Framtagande av förslag av program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp

 Informationsspridning om minoritetslagstiftning

 Sammankallade till centralt samråd med nationella minoriteter

 Minoritetsdag

 Finsk Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen

 Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.

Antal mottagna flyktingar var 2019-08-31, 217 st jämfört med 2018-08-31, 434 st. 

 Utav de 217 mottagna flyktingarna kommer 33 % från Afghanistan, 20 % från Syrien, 11 %
från Somalia, 10 % från Turkiet, 6 % från Eritrea, 6 % från Etiopien, 5 % från Iran, 2 % från
Irak, 2 % från Egypten, 1 % från Sudan, 1 % från Palestina, 1 % Jemen, samt 2 % statslösa.

 Åldersmässigt är det 50 % i åldern 20-39 år, 15 % i åldern 7-15 år, 10 % i åldern 16-19 år, 9 % i
åldern 40-59 år, 7 % i åldern 0-5 år, 4 % 6 år, samt 5 % 60 år och äldre.

 54 % är kvinnor och 46 % är män.

 Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 137 personer. 21 % som gått i skola över 12 år,
18 % som gått i skola mellan 10-12 år, 15 % som gått i skola mellan 7-9 år, 14 % som gått i
skola mellan 4-6 år, 5 % som gått i skola 1-3 år samt 27 % där uppgift saknas.

Överföring av ekonomiska medel till berörda nämnder för nyanlända flyktingar för de senaste 24 
månaderna. 

 Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden
överfört 1 555 110 kr, antal 53 i augusti, antal 57 i juli, antal 53 i juni, antal 52 i maj, antal 59 i
april, antal 59 i mars, antal 66 i februari, antal 68 i januari till Förskolenämnden för mottagna
flyktingar i åldern 1-5 år.

 Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden
överfört 6 277 050 kr, antal 199 i augusti, antal 218 i juli, antal 223 i juni, antal 238 i maj, antal
241 i april, antal 248 i mars, antal 252 i februari, antal 266 i januari till Grundskolenämnden, för
mottagna flyktingar i åldern 6-15 år.

 Under januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden överfört
1 814 850 kr, antal 61 i augusti, antal 63 juli, antal 65 i juni, antal 69 maj, antal 66 i april, antal 73
i mars, antal 75 i februari, antal 73 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna flyktingar
som går i gymnasieskolan.

 Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti har Arbetslivsnämnden
överfört 14 501 592 kr, antal 489 i augusti, antal 499 i juli, antal 502 i juni, antal 532 i maj, antal
552 i april, antal 584 i mars, antal 613 i februari, antal 641 i januari till Utbildningsförvaltningen,
för mottagna flyktingar som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare).

Verksamheterna under Integration beräknas göra ett nollresultat. 



Arbetslivsnämnden, Tertial 2 2019 15(20) 

Arbetsmarknadsinsatser 

Jobb Borås 

Under år 2019 har Arbetslivsnämnden följande IOP 

 ABF, Urban Views, 800 tkr/år gäller till år 2021

 Borås Folkhögskola, 500 tkr/år gäller till år 2019

 Guldkanten, 967 tkr/år gäller till år 2020

 IF Elfsborg, Framtid tillsammans, 500 tkr/år gäller till år 2019

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans, 800 tkr/år gäller till år 2021

 Norrby IF, Norrby för Norrby, 800 tkr/år gäller till år 2021

 SISU, 750 tkr/år gäller till år 2019

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 3 200 tkr/år gäller till år 2021.

Alla IOP är budgeterade för år 2019. 

 Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska
insatser. Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under
Jobb Borås. Med en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de
olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning,
genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av
sådana insatser. Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt
prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper
Arbetslivsnämnden arbetar med är:

 Funktionsnedsatta

 långtidsarbetslösa

 nyanlända

 ungdomar.

Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framför allt 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 ålder 16-64 år

 Har ett ordnat 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 att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 523 deltagare fanns inom Jobb Borås under augusti 
månad. 

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

 Aktiv hälsa

 Coachande samtal

 Datautbildning

 Framsteget

 Målskapande steget
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 Praktik

 Studiesteget

 Yrkessvenska

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar.

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2019-08-31, 534 personer jämfört med 2018-08-31, 653 
personer. 

Varav växla bidrag mot lön var 2019-08-31, 66 personer jämfört med 2018-08-31, 78 personer. 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på
lön istället för bidrag är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under
2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva
effekterna inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I samverkan
med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha möjlighet att delta
i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan dessa individer
parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för att optimera
och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 47 personer har haft en
anställning inom det urbana utvecklingsarbetet augusti månad.

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har svårt att möta en
arbetsmarknad med höga krav som ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet. Inom
Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2019 finns
en budget på 2 000 tkr, under augusti månad har det varit 10 personer från denna grupp som
haft en anställning.

 Ansvarar för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.

 Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr i budget för år 2019, har det varit
under augusti 11 ungdomar.

 Lokalt kunskapslyft, där under augusti 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 lokala kunskapslyftet undersökas. 

Under augusti 2019 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan (534). 

 156 Trygghetsanställningar

 131 Extratjänster

 77 Nystartsjobb

 64 OSA Anställningar

 52 Utvecklingsanställningar

 28 Introduktionsjobb

 13 Ungdomsanställning

 13 Lönebidrag

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

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad med en särskild satsning i stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbete innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Stadsdelsvärdarna arbetar uppsökande och är en länk mellan invånarna och verksamheterna i Borås 
Stad samt kommunal bostadsbolaget AB Bostäder. Stadsdelsvärdarna behärskar 19 olika språk 

Stadsdelsvärdarna ansvarsområde: 

 Trygghet, tillgänglighet och synlighet i områdena

 skapa relation till de boende

 samverka med olika aktörer såsom skolor, bibliotek samt fritidsgårdar

 delta i olika arrangemang i närområdet.

Under stadsdelsvärdarna finns även verksamheten Mobile info center, 

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

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett minusresultat med 3 603 tkr. Främst 
beroende på att extra tjänster försvinner under året och då nystartsjobb har tagits in istället, för vissa av 
jobben som extra tjänster har varit. 

Feriearbeten 

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

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

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

Övrigt 

Övrigt som består av personliga ombud. Verksamheten är ett stöd för 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 också göra ett nollresultat. 
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4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Sålda platser 7 098 6 359 10 419 8 209 -2 210

Statsbidrag 114 801 106 930 157 430 173 104 15 674 

Avgifter och övriga intäkter 14 504 12 196 17 301 17 301 0 

Summa intäkter 136 403 125 485 185 150 198 614 13 464 

Personal -201 215 -205 062 -291 267 -303 534 -12 267

Lokaler -8 724 -8 795 -13 193 -13 193 0 

Försörjningsstöd -42 119 -37 938 -59 075 -59 075 0 

Övrigt -30 122 -28 805 -52 483 -52 483 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -282 180 -280 600 -416 018 -428 285 -12 267

Buffert (endast i budget) 0 0 -2 332 0 2 332 

Nettokostnad -145 777 -155 115 -233 200 -229 671 3 529 

Kommunbidrag 158 348 160 328 233 200 233 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

12 571 5 213 0 3 529 3 529 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

12 571 5 213 0 3 529 3 529 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Utveckling av försörjningsstödet, tkr 

2019 Utfall tkr 2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 

Jan-Maj 22271 Jan-Maj 25562 Jan-Maj 25329 

Juni 5272 Juni 4799 Juni 6208 

Juli 4573 Juli 4712 Juli 4671 

Augusti 3488 Augusti 4170 Augusti 2887 

S:A Jan-Aug 35604 S.A Jan-Aug 39243 S:A Jan-Aug 39098 

Prognos 
Bokslut 

54000 Bokslut 55805 Bokslut 58273 



Arbetslivsnämnden, Tertial 2 2019 19(20) 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-08 Återstår 

Arbetslivsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av Kommunfullmäktige. 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetslivsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling. Detta innebär att nämnden oberoende 
av ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar ska. 

 Ha en tydlig lönepolitik som utjämnar och förhindrar skillnader i lön mellan kvinnor och män
oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar

 genomföra en årlig lönekartläggning

 då kompetensutvecklingsinsatser planeras underlätta för både kvinnor och män att delta, bland
annat när var och när utbildning planeras

 ta hänsyn till både män och kvinnors önskemål om utveckling (medarbetarsamtal)

 ge möjlighet till information till alla medarbetare på arbetsplatsträffar

 förlägga möten, kurser, internat med mera på tider som möjliggör kombination arbete
föräldraskap

 kartlägga behovet av utökad sysselsättningsgrad

 då vakans uppstår pröva möjligheten att höja sysselsättningsgraden

 inför varje rekrytering erbjuda heltidstjänst

 fortsätta driva ett systematisk arbetsmiljö och kvalitetsarbete

 säkerställa att chefer är medvetna och har kunskap om jämställdhetsperspektivet.

Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska Arbetslivsnämnden säkerställa likvärdig/likvärdiga verksamheter, 
service, bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt 
och inflytande. 
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg 

6.1.1 Ekonomiskt bistånd 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

692 679 650 726 

6.1.2 Flyktingmottagning 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Mottagna flyktingar 434 573 400 217 

6.2 Arbetsmarknadsinsatser 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsatser 

575 553 500 468 

Antal växla bidrag mot 
lön 

78 78 75 66 
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Datum 

2019-09-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00085 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte 

ingår i budget tertial 2 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen.      

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget redovisas dessa två gånger årligen. Arbetslivsnämnden har vid 

tidpunkten för redovisningen sex uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 

budget. Redovisning av uppdragen framgår i bilagan.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.

Samverkan 

Fackliga organisationer, FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2019, nämndens rapport 

Arbetslivsnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera äldre medarbetare 
att vilja vara kvar över 65 år med: 

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade
yrkesgrupper (delegationsbeslut)

 att utveckla åldersmedvetet ledarskap

 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år

 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens
(exempel, vara mentorer)

 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar
för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan
göra att äldre bättre kan klara av förändrade
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten
och arbetsplatser.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

Arbetslivsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med: 

 Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå

 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling,
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid

 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera
deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

Arbetslivsnämnden ska organisera verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta
chefen i vardagsarbetet

 att ha regelbundna månadsuppföljning med
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro)

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till
enhetschefer för åtgärder

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i
alla dess delar

 att arbeta med tidiga insatser på individ och
organisatorisk nivå

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö

 att utveckla specialkompetens och metodstöd

 att erbjuda mentorer och handledning.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

Försörjningsenheten kommer att utveckla verksamheten genom 
att införa e-tjänster. Projektgrupp är tillsatt, målsättningen är att 
införa Mina Sidor för sökande av ekonomiskt bistånd vilket 
innebär att kunna se sitt ärende digitalt, få information om 
eventuell komplettering, när ärendet har beslutats och när 
utbetalningarna kommer att ske. Planen är att den ska vara 
genomförd 2019-03-01. Därefter kommer försörjningsenheten att 
arbeta för införandet av digitala ansökningar i stället för som nu i 
pappersform. Detta kommer at frigöra tid hos socialsekreterarna 
för att lägga mer tid för det sociala arbetet. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Detta är Jobb Borås huvuduppdrag, genom samverkan med 
främst Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen stärker 
verksamheten personer med svag förankring på 
arbetsmarknaden. Genom samarbetet finns det idag ca 650 
Boråsare som har särskilda behov för att komma ut på den 
ordinarie arbetsmarknaden. För att långsiktigt stärka individerna 
görs det en individuell anpassad genomförandeplan, som ofta 
innefattar utbildning på del av arbetstiden. Utbildningen kan 
handla om att individen ska få en sådan kompetens att han/hon 
kan fortsätta anställning i något av kommunens bristyrken.Jobb 
Borås har även uppdrag att söka upp och erbjuda insatser för 
Boråsare 16-29 år som inte har gymnasiekompetens och saknar 
myndighetskontakter. Individerna erbjuds insatser i form av 
praktik, ungdomsanställningar och motiverande insatser, med 
målet att främst gå en reguljär utbildning. Under året har 
nämnden startat en verksamhet för att tidigt fånga upp utrikes 
födda kvinnor som varit föräldralediga och jobba för deras 
inträde på arbetsmarknaden. 

§ Dnr KS 2018-00490
Svar på motion av Annette Carlsson (M)
och Birgitta Bergman (M): Jämställda
utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att 
utreda hur jämställda utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd kan utföras 

 Genomfört Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att utreda hur jämställda 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan utföras. Det har gjorts 
en omvärldsbevakning och funnit några kommuner som har med 
det i sina riktlinjer. 
Om hushållet består av två personer som lever i ett 
parförhållande ska hälften av det beslutade försörjningsstödet 
betalas ut till vardera person i hushållet. 
I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om 
jämställda utbetalningar. Ett exempel kan vara att det inte går att 
sköta sin ekonomi vid allvarlig sjukdom. Om handläggaren anser 
att det kan finnas skäl att frångå principen om jämställda 
utbetalningar ska frågan tas upp med 1:e socialsekreterare för 
bedömning. Skälet till att inte betala ut till båda i ett 
parförhållande ska framgå av en journalanteckning. 
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Datum 

2019-09-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00086 1.2.4.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunkter januari – 

juni 2019.      

Ärendet i sin helhet

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 

synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 

medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 

upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Arbetslivsnämnden redovisas antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning 

över verksamhetsområden och kriterier.

Beslutsunderlag 

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

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2019 

Arbetslivsnämnden 
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1 Inledning 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Försörjningsenheten 2 Tjänst 

Administration 1 Fråga 

Totalt för förvaltningen 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 0 0 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 0 0 0 2 2 

Totalt 0 1 0 2 3 
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4 Ständiga förbättringar 

Arbetslivsnämnden har mottagit totalt 3 synpunkter under perioden januari-juni 2019. Av de framförda 
synpunkterna är två klagomål och en fråga. Återkoppling har begärts i samtliga synpunkter. 

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

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

3 0 3 

6 Synpunktsrutinen 

Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Datum 

2019-09-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00087 1.2.4.1 

Miljörapport Tertial 2 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner miljörapport tertial 2 2019 och överlämnar 

densamma till Miljö- och konsumentnämnden.      

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har följt upp miljömålen och överlämnar miljörapport för 

tertial 2 2019 till Miljö- och konsumentnämnden.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Miljörapport Tertial 2 2019

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Nej  Nej  Nej 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Arbetslivsförvaltningen kommer att tillsätta en arbetsgrupp i höst för att arbeta vidare med 
vårt egna miljöledningssystem. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

97% 93% 97% 

Kommentar Alla tillsvidareanställda har genomgått miljöutbildningen som inkluderar utbildning om Boras 
Stads miljöarbete och de nyanställda utbildas fortlöpande. 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

0% 

Kommentar En gemensam miljöutbildning för Arbetslivsförvaltningens förtroendevalda är inplanerad, 
preliminärt datum 22 oktober. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering är 
Återbruks verksamhet Fixartjänst. I möjligaste mån planeras rutterna utifrån område. 
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Datum 

2019-09-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00069 1.1.3.1 

Remiss Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remiss Strategi för Borås Stads friluftsliv.      

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 

fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 

behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 

avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 

fortsatta konkreta arbetet.  

Arbetslivsnämnden ställer sig positiv till strategin och dess inriktningar: 

 öka tillgängligheten för alla

 planera rätt med friluftslivet i fokus

 vårda naturen och friluftsområdena

 anpassa utbudet utifrån olika behov

 anpassa informationen

 öka kunskapen om och förståelsen för naturen.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Strategi för Borås Stads friluftsliv.

Samverkan 

Fackliga organisationer, FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden

2. Fritids- och folkhälsonämnden

3. Förskolenämnden

4. Grundskolenämnden

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden

7. Kulturnämnden

8. Lokalförsörjningsnämnden

9. Miljö- och konsumentnämnden

10. Samhällsbyggnadsnämnden

11. Servicenämnden

12. Sociala omsorgsnämnden

13. Tekniska nämnden

14. Vård- och äldrenämnden

15. Kommunstyrelsen

16. Överförmyndarnämnden

17. AB Bostäder i Borås

18. Borås TME

19. Borås Djurpark

20. Borås Energi och Miljö AB

21. Borås Elnät

22. Borås Parkerings AB

23. Industribyggnader i Borås AB
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24. Fristadbostäder AB

25. Viskaforshem AB

26. AB Toarpshus

27. AB Sandhultsbostäder

28. Borgstena IF

29. Borås Fältrittklubb

30. Borås Gif

31. Borås Skidlöparklubb

32. Bredareds IF

33. Brämhults Ryttarsällskap

34. Dalsjöfors Goif

35. Hestra IF

36. IK Ymer

37. Kakas Ridklubb

38. Rydboholms SK

39. SOK 68 Sandared

40. Tämta Ridklubb

41. Boråskretsen av Scouterna

42. Borgstena Hembygdsförening

43. Bredareds Hembygdsförening

44. Dannike Hembygdsförening

45. Fristads Hembygdsförening

46. Gingri Hembygdsförening

47. Hedareds Byalag

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid

49. Kinnarumma Hembygdsförening

50. Ljushults Hembygdsförening

51. Rångedala Hembygdsförening

52. Sandhults Hembygdsförening

53. Seglora Hembygdsförening

54. Tämta Hembygdsförening

55. Viareds Natur och Hembygdsförening

56. Vänga Hembygdsförening

57. Äspereds Hembygdsförening

58. Borås NSF-scoutkår
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59. Kinnarumma Scoutkår

60. Brämhults Scoutkår

61. Dalsjöfors Scoutkår

62. KFUM/K Scoutkår Borås

63. KFUM/K Scoutkår Fristad

64. S:T Örjans Scoutkår Borås

65. Sandareds Scoutkår

66. Stiftelsen Borås Scoutkår

67. Viskafors Scoutkår

68. Studiefrämjandet Sjuhärad

69. Medborgarskolan

70. Sensus Studieförbund

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad

72. Friluftsfrämjandet Borås

73. Odenslunds 4H-gård

74. Unga Örnar Borås

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. 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 2019-00047 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. 

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. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se


Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.       

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer. 

Ärendet i sin helhet 
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen. 

Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  



Borås Stad 
Sida 
2(2) 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  

Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla
- Planera rätt med friluftslivet i fokus
- Vårda naturen och friluftsområdena
- Anpassa utbudet utifrån olika behov
- Anpassa informationen
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv
2. Missiv

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.   

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv

2. Missiv

Vid protokollet 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2019-05-14 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justeras 2019-05-21. 

Håkan Eriksson (C) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 

Rätt utdraget intygar: 

Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter.

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer.

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
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Datum 

2019-09-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00089 1.2.3.25 

Anmälningsärenden i september 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19 § 320 Uppföljning på Program

för ett integrerat samhälle.

Dnr 2018-00010

2. Arbetslivsförvaltningen 2019-08-12 FSG Protokoll.

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
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Datum 

2019-09-17 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00090 1.2.3.25 

Delegationsbeslut september 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2019-08-20, § 10-12

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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