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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. 

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

Nämnden ansvar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och etableringsinsatser 
för nyanlända och 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 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 2018-

09 
Budget2019 

Budget 
2019-09 

Utfall 2019-
09 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-7 559 -14 196 -10 634 -8 627 -13 396 800 

Politisk 
verksamh
et 

-865 -1 505 -1 128 -1 127 -1 505 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-53 694 -84 521 -63 313 -55 071 -79 521 5 000 

Försörjnin
gsstöd 

-43 430 -54 000 -40 500 -38 641 -54 000 0 

Integratio
n 

-3 400 -4 480 -3 352 -6 643 -4 480 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-49 931 -53 496 -53 825 -58 645 -58 099 -4 603 

Feriearbet
en 

-12 510 -13 800 -11 868 -11 117 -12 800 1 000 

Övrigt -2 823 -4 870 -3 646 -2 994 -4 870 0 

Buffert 0 -2 332 -1 749 0 0 2 332 

Summa -174 212 -233 200 -190 015 -182 865 -228 671 4 529 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 3 529 tkr. Resultatet består av: 

 Central administration överskott 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Övrig IFO överskott 5 000 tkr 

 Försörjningsstöd plus minus noll 

 Integration plus minus noll 

 Arbetsmarknadsinsatser underskott med 4 603 tkr 

 Feriearbeten plus 1 000 tkr 

 Övrigt plus minus noll 

 Buffert plus 2 332 tkr, behöver inte tas i anspråk 

 Sammanlagt plus 4 529 tkr. 
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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 800 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 2019, 54 000 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med september, 38 641 tkr. Budgeten för samma period är 40 500 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 859 tkr. Jämfört med 2018 är resultatet bättre med, 
4 789 tkr och jämfört med år 2017 är resultatet bättre med 4 901 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 54 000 tkr, verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2019 Utfall tkr 2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 

Januari 4 219 Januari 5 157 Januari 4 942 

Februari 3 911 Februari 4 237 Februari 4 583 

Mars 5 006 Mars 5 469 Mars 5 492 

April 4 353 April 4 982 April 4 980 

Maj 4 782 Maj 5 717 Maj 5 332 

Juni 5 272 Juni 4 799 Juni 6 208 

Juli 4 573 Juli 4 712 Juli 4 671 

Augusti 3 488 Augusti 4 170 Augusti 2 887 

September 3 037 September 4 187 September 4 447 

S:A Jan-Sept 38 641 S:A Jan-Sept 43 430 S:A Jan-Sept 43 542 

Prognos 
Bokslut 

54 000 Bokslut 55 805 Bokslut 58 273 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 
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 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  

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

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

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med september har personalkostnaden varit 11 592 367 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
7 115 064 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 4 477 303 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 3 714 514 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
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minskas med 5 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i september har varit 67 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2019-09-30, 678 hushåll jämfört med 2018-09-30, 687 hushåll 
och 2017-09-30, 768 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2019-09-30, 388 
hushåll jämfört med 2018-09-30, 422 och 2017-09-30, 470. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2019-09-30, 99 %, jämfört 
med 2018-09-30, 98 % samt 2017-09-30, 98 %.    

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

På gång inom försörjningsstödet: 

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

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. 

Relationsvåldsenheten har utrett förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution. 

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 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 verksamheter som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

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

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter 

 Snickeri 
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 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. 

 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 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 5 000 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

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 ansvara för Borås Stads flyktingmottagning. Verksamheten bedrivs ihop med Marks 
Kommun och kallas för Boråsregionens etableringscenter. 

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

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

Mottagna flyktingar 

Antalet mottagna flyktingar var 2019-09-30, 254 st., jämfört med 2018-09-30, 466 st. 

 Utav de 254 mottagna flyktingarna kommer 31 % från Afghanistan, 20 % Syrien, 14 % från 
Somalia, 8 % från Turkiet, 5 % från Etiopien, 5 % från Eritrea, 4 % från Iran, 2 % från 
Egypten, 2 % från Jemen, 1 % från Irak, 1 %  från Sudan, 1 % från Palestina, 1 % från 
Marocko, 1 % från Libanon, 1 % Kazakstan, 1 % Pakistan samt 2 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 47 % i åldern 20-39 år, 17 % 7-15 år, 11 %, 16-19 år, 10 % 40-59 år, 7 % 
0-5 år, 4 % 6 år, samt 4 % 60 -. 

 53 % kvinnor och 47 % män. 

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 153 personer, utav de 153 personerna är det 
20 %, som gått i skola över 12 år, 16 %, som gått i skola 10-12 år, 16 %, 7-9 år, 12 % som gått i 
skola 4-6 år, 7 % som gått i skola 1-3 år, samt 29 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 1 731 600 kr, antal i september 53, antal i augusti 53, antal 57 i juli, antal 53 i juni, antal i 52 i 
maj, antal 59 i april, antal i 59 i mars, antal i 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-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 6 956 370 kr, antal 204 i september, 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 



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning September 2019 9(13) 

Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 2 031 300 kr, antal 65 i september, antal 61 i augusti, antal antal 63 i juli, antal 65 i juni, antal 
69 i maj, antal 66 i april, antal 73 i mars, antal 75 i februari, antal 73 i januari, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 16 090 152 kr, antal i september 483, antal i augusti 489, antal 499 i juli, antal 502 i juni, antal 
532 i maj, antal 552 i april, antal 584 i mars, antal i februari 613, antal i januari 641, till Gymnasie- o 
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. 

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 integrationsarbete 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. 

Borås Stad påverkas i högsta grad av statliga beslut inom integrationsområdet, därför arbetas det med 
en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

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

Verksamheter under integrationsområdet under 2019. 

 Integrationsråd 

 Integrationsnätverk 

 Dialogmöten med invandrarföreningar och ideella (idéburna organisationer) 

 Integrationsdag 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer 

 Samhällsvägledning. 

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. 

 Ett förslag till program för nationella minoriteter samt organisation och styrgrupp är framtaget 

 Informationsspridning om minoritetslagstiftning. Sammankallade till centralt samråd med 
nationella minoriteter. 
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 Minoritetsdagen har genomförts 

 Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 

 Romsk inkludering, finansieras av nämnden och länsstyrelsen.  

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett 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 strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under september 2019 har det varit 497 deltagare i 
verksamheten. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är: 

 funktionsnedsatta 

 långtidsarbetslösa 

 nyanlända 

 ungdomar. 
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Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2019-09-30, 503 personer jämfört med 2018-09-30, 675 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2019-09-30, 67 personer jämfört med 2018-09-30, 74 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. 50 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under september månad 

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2019 finns en budget på 2 000 tkr, under 
september månad har det varit 12 personer från denna grupp som har haft en anställning 

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

 Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2019, har det 
varit under september har det varit 26 ungdomar 

 Lokalt kunskapslyft, där under september månad har varit 3 st anställningar. 

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

Under september 2019 har de antalet 503 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 154 Trygghetsanställningar 

 97 Extratjänster 

 82 Nystartsjobb 

 66 OSA Anställningar 

 57 Utvecklingsanställningar 

 27 Introduktionsjobb 

 12 Lönebidrag 

 8 Ungdomsanställningar 

Jobb Borås övriga uppdrag: 

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

 "Mammor i arbete" 

 Uppsökande verksamhet, Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat 
ganska lågt utfall hittills att nå målgrupperna via mötesplatserna, planerar att medverka vid 
aktiviteter såsom Hässlefesten och motsvarande på andra områden för att kunna nå fler. 
Verksamheten kommer även att se över nya arbetssätt. Den uppsökande verksamheten ska 
stärkas under år 2019. 
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 Tillsammans med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst 
kan användas för att stötta föreningslivet.  

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 till att 
finna, få och behålla ett arbete eller utbildning. 

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. 

Syftet med verksamheten är att arbeta fram motivation och drogfrihet för att bli aktuell på Krami, 

Ansökningarna kan antingen komma från enskilda personer, Socialtjänsten Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen samt Jobb Borås. All antagning sker i samverkan med Krami som bedömer om det 
är rätt insats och rätt målgrupp. 

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

 Kartläggning 

 Motiverande samtal 

 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. 

Trygghetsinsatser 

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. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt 
utsatta områdena i Borås Stad. Verksamheten Mobile info center tillhör också verksamheten 
trygghetsinsatser. 

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 4 603 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 plus resultat med 1 000 tkr beroende på att det var 
färre som arbetade som feriearbetare än som var budgeterat. 

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 
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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. Länsstyrelse finansierar 70 % av personalkostnaderna. 

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat.  

3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  687 650 678 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 

Mottagna flyktingar  466 400 254 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 601 500 436 

Antal växla bidrag mot 
lön  74 75 67 
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Yttrande över Remiss Borås Stads Ungdomspolitiska 

program 2020-2023 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har tagit del av remissen, Borås stads ungdomspolitiska 

program och tillstyrker remissen. Nämnden ser positivt på att programmet 

betonar vikten av utbildning och lärande som vägen in på arbetsmarknaden för 

delaktighet i samhället. Att även feriejobb nämns som en del i programmet, 

visar på vikten av det uppdrag Arbetslivsnämnden ansvarar för.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-

2023 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga kommunala bolag  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00587 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maja Karlsson 
Handläggare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
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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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Deltagande i Integrationsdagen den 5 november 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att arvode betalas ut enligt Kommunfullmäktiges 

beslut om ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-

2022”.         

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen arrangerar en konferens om integration den 5 

november under temat ”Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med 

migrantbakgrund”.  

Inbjudna till konferensen är Borås Stads politiker, chefer, medarbetare och 

samarbetspartners. Samtliga ledamöter och ersättare i Arbetslivsnämnden 

erbjuds möjligheten att delta.               

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Borås Basket 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att ingå IOP med Borås Basket ”Funkis till Jobb”.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Basket erbjuder Borås stad att ingå en IOP överenskommelse för att 

hjälpa fler personer med funktionsnedsättning ut till anställningar i privata 

näringslivet.  

Föreningen kommer att samarbeta med sponsorer, samt anställa en 

projektledare som skall jobba tillsammans med Jobb Borås personal. 

När projektet är fullt igång beräknas det omfatta ca 20-25 personer ur 

målgruppen, varav målsättningen är att upp till 10 personer får chans till 

anställning. 

Projektet förutsätter nära samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket Jobb 

Borås redan har. Dessutom är det tänkt ett samarbete med projekt PULS som 

drivs av Samordningsförbundet för att denna vägen lotsa ut unga med 

aktivitetsersättning på arbetsmarknaden. 

Syftet med ”Funkis till jobb” är att fler boråsare som har begränsningar i 

arbetsförmågan beroende på funktionsnedsättning får stöd i att hitta 

anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt stöd och hjälp med 

anpassning på arbetsplatsen. 

Beslutet innebär att staden bidrar med 1 mkr per helår under tiden för 

överenskommelsen, som sträcker sig från 1/1-2020-31/12 -2022. Under 

perioden finns möjlighet att avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att 

säga upp IOPn minst 6 månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders 

avvecklingstid efter årsskiftet.   

I samband med beslutet uppdrar Arbetslivsnämnden till Förvaltningen att utse 

tjänstemän till styrgruppen, som även har särskilt ansvar att följa projektet och 

vilka resultat som uppnås, samt återrapportera löpande till nämnden.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Bakgrund till KFUM Borås Baskets ansökan om IOP.                                
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Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Basket. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap 

”Funkis till jobb” 

 

 
 

 

 

 

Bakgrund  
KFUM Borås Basket är en förening med starkt samhällsengagemang och stort intresse, som är för-

ankrat i hela föreningen och styrelse, för att alla skall kunna vara delaktiga i såväl idrott som arbets-

liv. 

Styrelsen i Borås Basket vill med denna IOP-överenskommelse vara med och bidra, genom sitt 

kontaktnät och föreningsengagemang, till att fler människor, framför allt unga, med funktions-

nedsättning får en chans på arbetsmarknaden. 

Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att öka samarbetet med idéburna sektorn, 

dvs. organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande.  Med denna överenskommelse 

struktureras det samarbete som överenskommits med Borås Basket. 

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden: Organisationsnummer 212000-1561 
 

KFUM Borås Basket  

Organisationsnummer: 864500–9856 
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Borås Basket samverkar med Borås stad, som genom denna IOP tar tillvara de ideellt verkande 

krafter som finns i Borås som komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom överens-

kommelsen stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, överens-

kommelsen syftar till att tydliggöra det som vi avser att göra tillsammans och reda ut spelreglerna oss 

emellan.  

Ett IOP skall aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall vara 

fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga. De ekonomiska medel som vi reglerar 

i IOP:n måste kunna redovisas öppet och kan inte på något sätt användas i Borås Baskets övriga verk-

samhet, ett IOP bygger även på mervärden i form av ideella insatser. 

I vårt samarbete ingår att på ett nära och förtroendefullt sätt samarbeta, där Borås Basket delar med 

sig av föreningens och idrottens värdegrund och aktivt samarbetar med sina sponsorföretag för att 

möjliggöra att fler Boråsare med funktionsnedsättning får chansen att komma ut på arbetsmark-

naden. 

För föreningen kan samarbetet användas aktivt i marknadsföringen och visa på ett starkt samhälls-

ansvar för en av våra allra mest utsatta grupper på arbetsmarknaden.  

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på Borås Baskets initiativ och är framarbetad av föreningen. Överens-

kommelsen reglerar åtaganden, organisation, ideella insatser, styrning och de ekonomiska förutsätt-

ningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Borås Basket är en medlemsägd förening utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende styrelse. 
 
Verksamheten som bedrivs inom ramen för föreningens samhällsengagemang är inte på något sätt 
att betrakta som konkurrensutsatt eller tjänster som kan upphandlas på en marknad. Borås Basket 
förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av 
statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.  

Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet skall bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med öppenhet och dialog 

som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det skall finnas acceptans för att 

kritik kan bli följden av transparens. För Borås stad är det särskilt viktigt att vi alltid kan redovisa hur 

våra gemensamma skattepengar används. 

Borås Basket har fria händer att använda överenskommelsen i marknadsföringssyfte för sin verksam-

het och även låta sponsorer bidra till projektet genom pengar eller arbetsinsatser. 
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Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med föreningens representant 

träffas en gång i månaden första halvåret för avstämning hur projektet löper på, därefter vid behov, 

dock minst fyra gånger per år. Projektledaren är sammankallande till styrgruppen.  

Styrgruppen kan även komma fram till utvecklingsområden, om dessa inte ryms inom denna IOP skall 

förankring ske i respektive organisation, vilket i sin tur kan leda till revidering av denna IOP. För Borås 

stads del måste förankring ske i ansvarig nämnd (Arbetslivsnämnden) genom nytt beslut, om de eko-

nomiska förutsättningarna ändras. Vid behov kommer representanter för Borås Basket att bjudas in 

till möte med Arbetslivsnämnden för redovisning av projektet inför nya beslut. 

Borås stad skall få en årlig avrapportering från Borås Basket om hur pengar som staden bidragit med 

använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året. 

Beskrivning av ”Funkis till jobb”  
Projektet skall ses som en förlängning av Borås stads arbetsmarknadsinsatser Jobb Borås och sker i 

samverkan med Arbetsförmedlingen och Sjuhärads Samordningsförbund. 

Syftet är att fler boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på funktionsnedsätt-

ning får stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt stöd och hjälp med anpass-

ning på arbetsplatsen. Även arbetsgivare skall få stöd och kunskap om hur man bemöter personer 

med funktionsnedsättning. 

Initialt kan deltagarna få praktisera på arbetsplatsen, men det skall vara med uttalat syfte att prak-

tiken kan leda till anställning. Borås stads arbetsmarknadsverksamhet, Jobb Borås står för att ta fram 

lämpliga deltagare och Borås Baskets projektledare tar fram arbetsgivare som kan erbjuda lämpliga 

arbetsuppgifter. Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen är mycket viktigt och det ansvaret 

ligger på Jobb Borås. Vissa av deltagarna kan vara aktuella hos Försäkringskassan och vara försörjda 

genom aktivitetsersättning, men bedöms ha möjlighet att i framtiden försörja sig genom arbete. 

Projektet skall även samarbeta med den verksamhet som bedrivs/finansieras av Sjuhärads Sam-

ordningsförbund i projekt ”PULS”. Deltagarna får genom Jobb Borås förberedande insatser i form av 

arbetsprövningar, arbetsträning, praktik/utvecklingsanställning i kommunala verksamheter, moti-

verande insatser och viss utbildning. 

När deltagarna kommer ut på den nya arbetsplatsen ges stöd via projektledaren, alternativt Jobb 

Borås handläggare eller via Arbetsförmedlingen enligt modell ”supported employment” alternativt 

SIUS. 

Mål för ”Funkis till jobb”  
År 1:  Upp till 5 personer ur målgruppen skall få en varaktig anställning.                                                             

År 2 och framåt: Upp till 10 personer ur målgruppen skall få en varaktig anställning. 

För att nå målet behöver projektet omfatta ca 20-25 deltagare årligen. 

Styrning och ansvar 
Borås Basket ansvarar för att tillsätta en projektledartjänst för att driva projektet och hitta arbets-

givare som är villiga att anställa målgruppen. Projektledaren samverkar nära med utsedda hand-

läggare på Jobb Borås. Arbetsgången/arbetsrutiner utvecklas tillsammans. 
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En styrgrupp tillsätts med representanter för Borås Basket samt en näringslivsrepresentant, lämp-

ligen från något av sponsorföretagen, projektledaren, samt Borås stad Arbetslivsförvaltningen och 

Sjuhärads Samordningsförbund. 

Projektledaren är sammankallande till styrgruppen.  

Ekonomiska och ideella insatser 

• Borås Basket ansvarar för att tillsätta en heltids projektledartjänst och lokaler, arbetsutrustning, 

transporter för hen. 

• Tid i styrgruppsarbete ses som ideell tid. 

• Borås Basket tar ansvar för att aktivt bearbeta sina sponsorer och övriga kontakter för att hitta 

arbetsgivare som är villiga att anställa målgruppen. 

• Borås stad ersätter Borås Basket med lönekostnaden för projektledare, inklusive kostnad för 

resor och transporter uppskattad till 1.000.000 kr/år. 

• Borås Basket tar på sig ansvaret för att administrera projektledaren och är den part som faktu-

rerar Borås stad 1.000.000 kr/år. 

 

Marknadsföring  
Borås Basket skall aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att be-

skriva verksamheten och de insatser som utförs genom projektet samt vad ett idéburet offentligt 

partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
Tre år, 2020-01-01 till och med 2022-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Varsel 
om uppsägning under perioden skall ske senast sex månader före respektive årsskifte och med en 
avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet.   
 

Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med upp till 2 år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 
6 månader innan överenskommelsen upphör. 

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande 

avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, skall parterna innan förändringarna genomförs 

föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i 

sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när som helst 

under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 

6 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Borås Basket bli återbetalningsskyldiga för delar av 

eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår skall dessa i första hand lösas genom dialog 

mellan överenskommelsens parter.  
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Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.  

Borås, datum 

 

_______________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 

 

Borås, datum Borås, datum 

 

 

________________________________ ________________________________ 

Maria Wiland, ordförande Borås Basket Per-Ove Karlsson, kassör Borås Basket 
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Bakgrund till KFUM Borås Baskets ansökan om IOP 
 
Styrelse och processansvariga i KFUM Borås Basket och har sedan en tid tillbaka pratat om hur vi 
genom vårt arbete i föreningen på ett vidare sätt kan bidra till att fler personer med funktionsnedsätt-
ning i Borås stad kommer i arbete/praktik, men också enklare kan bli en del av föreningslivet. I vår 
förening värdesätter vi att lyckas tillsammans, därför ser vi gärna att ett projekt av den här typen 
genomförs tillsammans med andra aktörer i staden, som har liknande värdegrund och förhållningssätt 
som vi har i KFUM Borås Basket. Att få möjlighet att arbeta i den IOP som vi föreslår skulle betyda 
mycket för oss som förening – för både aktiva och passiva medlemmar, volontärer, supporters, an-
ställda, sponsorer m.fl. Vi kan inkludera föreningens sponsorer i detta arbete för att göra praktikplatser 
och anställning möjlig hos dem. Det skulle samtidigt göra att vi får en närmare och djupare relation till 
dem, men att vi också genom utbildning kan öka deras förståelse för vad olika typer av funktions-
nedsättningar innebär, liksom hur man bemöter personer med funktionsnedsättning och hur viktigt det 
är att förstå vilket förhållningssätt vi behöver ha till varandra. Att kunna göra det möjligt för personer 
med funktionsnedsättning att hitta ett arbete och en arbetsgivare som passar utifrån den enskildes för-
utsättningar och behov, känns som ett oerhört viktigt och inspirerande arbete. Och att om möjligt 
också skapa ett fritidsintresse för dessa personer i vår förenings verksamhet vore fantastiskt roligt. Det 
skulle dessutom ge tillfälle för oss att få ny kunskap och nya insikter om hur det är att leva med funk-
tionsnedsättning och hur vi på ett lämpligt sätt bemöter dessa personer och inkluderar dem i vår verk-
samhet. Genom att arbeta i den IOP vi föreslår skulle vi som förening verkligen kunna ta ytterligare 
steg i vår strävan att vara en lärande och inkluderande organisation som gör skillnad för socialt an-
svarstagande, inkludering, jämlikhet och jämställdhet. 
 

 
Beskrivning av KFUM Borås Basket 
 
KFUM Borås Basket är en ideell förening som har bedrivit basketverksamhet i Borås sedan 1952. I 
Borås Basket har vi tre grundläggande delar i vår värdegrund: 
 
Glädje - Vi vill sprida glädje och bygga stämning! 
Glädjen är den viktigaste inspirationskällan i livet. Alla som är delaktiga i Borås Basket ska känna en 
glädje i den roll man har och i att vara en viktig del av föreningen. Glädjen smittar av sig och blir ett 
kärnvärde som planteras i hela föreningens verksamhet. 
 
Framåtanda - Genom att tänka och planera framåt gör vi det möjligt! 
Framåtandan är vår väg mot framtida framgångar och en förutsättning för att vi ska kunna växa håll-
bart och jämställt och skapa nya band mellan människor. 
 
Engagemang – Hjälper oss att utveckla verksamheten långsiktigt! 
Vår mission handlar om att genom stort engagemang etablera Borås Basket långsiktigt i vårt upptag-
ningsområde och inom svensk basket. För att det skall bli verklighet skall vi arbeta för en långsiktigt 
hållbar, jämställd, jämlik, tillgänglig, trygg och välkomnande verksamhet för alla, i hela föreningen.  

 

• Den idé som driver oss är att Borås Basket ska ge alla som vill möjlighet att delta i vår verksamhet 
utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill skapa ett livslångt intresse för basket och engagemang för 
vår förening. 

 

• Vår vision är att vara Sveriges attraktivaste basketförening, där vi ger våra medlemmar och med-
arbetare möjlighet till både social och sportslig utveckling.  

 

• Vår strategi för att lyckas förverkliga idé och vision är att bedriva en högklassig basketverksamhet 
i Borås stads upptagningsområde där vi erbjuder en meningsfull, fostrande och utvecklande 
sysselsättning där alla kan delta på sina villkor. 
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• Vi vill ha en bredd för alla, liksom en spets för de elitsatsande. Vi vill vara en lärande organisation 

som hela tiden jobbar framåt och som gör skillnad för socialt ansvarstagande, inkludering, jämlik-
het och jämställdhet. 

 

• Vårt förhållningssätt till verksamheten och till varandra ska präglas av Borås Baskets kärnvärden – 
glädje, framåtanda, engagemang. Vi jobbar tillsammans och bryr oss om varandra.  
 

• Vi tar många små steg framåt och jobbar långsiktigt för att skapa en hållbar utveckling av Borås 
Baskets verksamhet.  

 

Organisation och verksamhet 
KFUM Borås Basket har tre huvudprocesser - dam-, herr- och breddverksamhet. 
 
Våra Damer har precis tagit steget upp i Basketettan Dam, den näst högsta nivån på damsidan inom 
svensk basket. Damerna har också ett utvecklingslag som spelar i division 3. 
 
Våra Herrar spelar i Svenska Basketligan Herr, den högsta nivån på herrsidan inom svensk basket. 
Herrarna har ett utvecklingslag i division 2. 
 
Vår Breddverksamhet omfattar följande: 
 
• Basketlek flickor/pojkar. 
• Basketskolor flickor/pojkar – f.n. 5 olika grupper i olika delar av staden. 
• Ungdomsverksamhet flickor/pojkar – f.n. 6 flicklag, 8 pojklag. 
• Seniorverksamhet damer division 3, herrar division 2. 
• Motionsbasket. 
• Rullstolsbasket. 
• Borås Basket Olympic, där personer med intellektuell funktionsnedsättning deltar. 
 

Statistik 
I KFUM Borås Baskets breddverksamhet har vi lirare i ett brett åldersspann – de yngsta är 6 år och 
den just nu äldsta är 61 år. Nedan följer lite fakta om säsongen 2018/2019. 
 

• Ca 200 aktiva basketspelare i åldrarna 7-12 år, av dessa var 40% tjejer.  

• Ca 180 aktiva basketspelare i åldrarna 13-19 år, av dessa var 30% tjejer.  

• Totalt 490 aktiva inklusive seniorer/motionärer, varav 30% kvinnor/tjejer. 

• 660 medlemmar, inklusive passiva stödmedlemmar. 

• 60 ledare, varav 20% är kvinnor. 
 
I KFUM Borås Basket är jämlikhet, jämställdhet och inkludering fokusområden. Vi vill erbjuda en 
meningsfull, fostrande och utvecklande sysselsättning där ALLA oavsett ålder, kön, funktionsnedsätt-
ning, social eller etisk bakgrund, nationalitet eller sexuell läggning kan delta på sina villkor. Hos oss 
finns det möjlighet att vara en del av vår verksamhet utifrån vars och ens förutsättningar. 
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Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av upprättad rutin kring Dataskydds-

förordningen (GDPR) för förvaltningen.     

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen har upprättat en rutin för behandling av 

personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Rutinen är framtagen av 

förvaltningens arbetsgrupp för GDPR.            

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Arbetslivsförvaltningens rutin kring Dataskyddsförordningen 

(GDPR).                                          

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Dataskyddsförordningen 
Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler hur man får behandla personuppgifter och 
gäller för hela EU. Utgångspunkten är att det enbart är tillåtet att behandla personuppgifter om 
det finns en rättslig grund för detta. Det totalt finns sex stycken rättsliga grunder i 
dataskyddsförordningen. Förutom att personuppgiftsbehandligen ska stödjas på en rättslig grund 
behöver även de grundläggande principerna som återfinns i förordningen beaktas. Detta handlar 
bland annat om att enbart samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna ändamål, att 
personuppgifterna är korrekta, att de raderas när de inte längre behövs och att de skyddas så att 
inte obehöriga får tillgång till dem.   

Vad är en personuppgift? 
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk 
person i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även bilder, e-
post och röstinspelningar är personuppgifter. Uppgifter om avlidna räknas som huvudregel inte 
till personuppgifter.  

Vad menas med en personuppgiftsbehandling? 
Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller en kombination av åtgärder som berör 
personuppgifter. Exempel på detta är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 
bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning och radering av 
personuppgifter.  
 
Arbetslivsnämnden är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar som nämnden 
utför.  

Informationskrav  
Som personuppgiftansvarig är vi skyldiga att informera registrerade att vi behandlar deras 
personuppgifter och vilken rättslig grund vi utgår ifrån. De registrerade ska veta att vi samlar in 
personuppgifter, varför vi samlar in dem och hur vi sedan använder dem. De registrerade ska 
också få information kring deras rättigheter, till exempel hur de kan begära registerutdrag och hur 
de kan få felaktiga personuppgifter rättade. Rättigheterna radering och dataportabilitet gäller inte 
vid frågor hos myndigheter. Om personen redan känner till behandlingen behöver man inte 
informera vid varje enskilt tillfälle. Informationskravet gäller inte heller om det är en 
oproportionerlig arbetsinsats att informera eller om det är omöjligt att genomföra. Detta kan röra 
sig om att den registerade saknar adress eller kontaktuppgifter.   

Grunden rättslig förpliktelse 
I vissa fall är det reglerat i lag att en personuppgiftsansvarig behöver behandla personuppgifter i 
sin verksamhet. Socialtjänsten ska exempelvis enligt socialtjänstlagen 11 kap 5 § dokumentera all 
handläggning av ärenden och beslut. Då det finns en dokumentationsskyldighet genom 
lagstiftningen finns därmed en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter så länge det sker 
inom ramen för handläggning och beslutsfattande. Ett annat exempel på en rättslig förpliktelse är 
att sammankalla till en samordnad individuell plan (SIP) enligt 2 kap 7 § SoL, vilket medför att 
personuppgifter får behandlas i detta syfte. Ytterligare exempel på en rättslig förpliktelse är 
kommunens mottagande av nyanläda invandrare samt komunens ansvar att erbjuda 
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.  
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Grunden myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse 
På denna grund får vi behandla personuppgifter för att kunna utföra ett myndighetsuppdrag eller 
uppgifter av allmänt intresse. Enligt denna grund får personuppgifter behandlas om behandlingen 
är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift som följer av lag eller annan författning. Det är alltså 
inte själva personuppgiftsbehandlingen som ska ha lagligt stöd utan syftet med behandlingen ska 
vara nödvändigt för att utföra en lagstadgad arbetsuppgift. Alla kommunala verksamheter har en 
legal grund till följd av det kommunala självstyret. Kommuner har en vidsträckt möjlighet att göra 
frivilliga åtaganden, men dessa ska enligt kommunallagen vara angelägenheter av just allmänt 
intresse. Samtliga arbetsuppgifter som Arbetslivsnämnden har ryms antingen direkt i nationell lag 
eller genom reglementet som fullmäktige utfärdat. Vi får alltså på denna grund behandla 
personuppgifter så länge det är nödvändigt för oss att fullgöra våra arbetsuppgifter. 

Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter har ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Exempel på känsliga 
personuppgifter är etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i 
fackförening, hälsa och en persons sexualliv och sexuella läggning. Dataskyddsförordningens 
utgångspunkt är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, med det finns en rad 
undantag. Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har 
samtyckt till det, om behandlingen behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller 
om det finns särskilt stöd i lag. För socialtjänsten finns undantaget inskrivit i 
dataskyddsförordningen (artikel 9.2 b och h).  
 
Den kompletterande Dataskyddslagen ger myndigheter rätt att behandla känsliga personuppgifter 
för ett viktigt allmänt intresse om det saknas en sektorspecifik registerförfattning. På denna grund 
får känsliga personuppgifter behandlas vid handläggningen av ett ärende, men även utanför ren 
ärendehandläggning om behandlingen är nödvändig utifrån ett viktigt allmänt intresse. 
Förvaltningen får även behandla känsliga personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla 
offentlighetsprincipen. Detta kan exempelvis gälla om ett e-postmeddelande inkommer som 
innehåller känsliga personuppgifter.    

SoLPuL      
Lagen om personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) kompletterar GDPR och gäller för alla 
verksamheter som ryms inom socialtjänstlagen och för den kommunala flyktingmottagningen.   
Enligt denna lag får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att kunna fullgöra 
arbetsuppgifter. Känsliga personuppgifter får även behandlas i samma syfte. Lagen medger även 
behandling av personuppgifter för ändamålet uppföljning, utvärdering, statistik och 
kvalitetssäkring. 

Registerutdrag 
En registrerad person har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Om en 
person begär ett registerutdrag ska vi sammanställa en förteckning över detta genom utdrag från 
verksamhetssystemet Draft it. Utdraget ska innehålla information huruvida vi behandlar 
personuppgifter eller inte. Om personuppgifter behandlas ska det framgå vilka uppgifter om den 
sökande som behandlas, varifrån uppgifterna kommer, vad som är ändamålet med behandlingen 
och om uppgifterna lämnas ut till någon annan. Sammanställning av registerutdrag ska göras 
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skyndsamt. Har begäran inkommit elektroniskt är vi skyldiga att lämna uppgifterna på samma 
sätt. Registerutdraget ska vara kostnadsfritt för den registrerade.       

Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten 
eller tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om 
personuppgifter exempelvis blivit förstörda eller hamnat i orätta händer. En 
personuppgiftsincident ska rapporteras inom 72 timmar till datainspektionen. Även den 
registrerade ska meddelas.  

Lagring och gallring av uppgifter 
Personuppgifter ska inte sparas längre än nödvändigt. En personakt gallras enligt 
socialtjänstlagen. I övrigt ska det framgå av nämndens dokumenthanteringsplan hur handlingar 
och uppgifter ska gallras. Om inte uppgifterna omfattas av detta ska de raderas när behandlingen 
är klar. Känsliga personuppgifter får inte förekomma digitalt utanför verksamhetssystemet.  
 

E-post och sms 
När personuppgifter hanteras i e-post eller sms ska detta ske i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Som personuppgiftsansvarig är vi skyldiga att vidta säkerhetsåtgärder så att inte obehöriga kan ta 
del av personuppgifterna. Kraven på säkerhetsåtgärder kan inte frångås ens med den registrerades 
samtycke. Uppgifter som rör ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten är normalt att anse 
som känsliga personuppgifter, vilket kräver ett starkare skydd.  
 
E-post och sms är smidiga och enkla kommunikationsvägar i kontakten med enskilda vilket vi ska 
sträva efter enligt Förvaltningslagen, men detta får alltså inte ske på bekostnad av att skyddet mot 
personuppgifter riskeras. Innan vi väljer e-post eller sms som kommunikationsväg behöver varje 
enskild handläggare göra en bedömning kring vilka risker det finns om utsänd information 
hamnar hos obehöriga. Vi bör vara medvetna om att det inte går att säkerställa att mobilen eller 
e-posten enbart används av avsändaren och att informationen därför kan hamna i fel händer. Är 
det känsliga personuppgifter som ska skickas ska vi alltid sträva efter säkra 
kommunikationslösningar och bör i dessa fall undvika sms och e-post.  Vår utgångspunkt är att 
informationen som tillsänds inte får innehålla information om personliga förhållanden och ska vid 
sms inte gå att härledas till en insats.  
 
Om en handläggare väljer att skicka sms till en klient får det inte framgå att personen är aktuell 
för någon insats eller åtgärd. All e-post som skickas internt är krypterad. E-post som skickas 
externt är krypterad om mottagaren använder TLS (Transport layer security). Denna kryptering 
innebär att meddelandet och bifogade filer är skyddade under transporten och kan alltså inte 
hackas. När e-post används som kommunikationsväg finns alltid en risk att det skickas till fel 
mottagare. Som säkerhetsåtgärd ska inga fullständiga personuppgifter anges om en handläggare i 
ett e-postmeddelande refererar till en klient. Meddelandet ”krypteras” istället med initialer och 
födelseår.     
 
Om vi får in känsliga personuppgifter via e-post ska dessa raderas så snart som möjligt. Om vi 
ska lagra uppgifterna ska vi överföra dem till systemet där de hör hemma, exempelvis i 
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ärendeakten. Om ett e-postmeddelande som innehåller integritetskänsliga uppgifter ska besvaras 
ska den ursprungliga frågan raderas och inte följa med svaret som lämnas via e-post.  
 
Alla handläggare ska ha information om hur vi hanterar personuppgifter i sin e-postsignatur.  

Behörigheter för anställda 
En behörighet avser tillgången till ett program, en mapp eller en e-postlista. Den anställde ska ha 
tillgång till information och verktyg som denne behöver för att utföra sina arbetuppgifter så länge 
nuvarande tjänst pågår. Om den anställde får en ny tjänst ska behörigheterna anpassas därefter. 
Enhetschefen har alltid huvudansvar för den anställde och dennes behörigheter.  

Vad gäller vid nyanställning? 
Vid nyanställning på Arbetslivsförvaltningen ska den anställde förses med användarkonto samt 
tillgång till program, mappar och e-post enligt behov utifrån tjänsten. Användaruppgifter skickas 
från Dataservice till enhetschef via e-post och det är sedan enhetschefs ansvar att förse den 
anställde med användaruppgifterna.   

Vad gäller vid byte av tjänst?  
Med byte av tjänst avses både anställda som byter tjänst inom Arbetslivsförvaltningen och 
anställda som byter förvaltning. Vid byte av tjänst från en annan förvaltning ska IT-samordnaren 
meddelas om att den anställde har tillträtt på sin tjänst och vilken typ av anställningsform som 
gäller. Vid byte av tjänst inom Arbetslivsförvaltning ska alltid tidigare behörigheter rensas. 
Enhetschef inom den verksamhet där den anställde börjar jobba är skyldig att meddela IT-
samordnaren förändringen.  

Vad gäller då en tjänst avslutas? 
Rensningen av inaktuella behörigheter är extra viktig då en anställning avslutas. När den anställde 
lämnar Arbetslivsförvaltningen ska enhetschef meddela IT-samordnaren skriftligen om 
anställningens avslut varefter denne rensar den anställdes användarkonto (Se checklista). Kontot 
deaktiveras per automatik och ligger kvar i portalen i 90 dagar innan det tas bort. Om den 
anställde lämnar Borås stad inaktiveras kontot automatiskt när personen avslutas i Heroma.  

Regelbunden kontroll av behörigheter 
För att undvika att gamla behörigheter ligger kvar hos användare behöver regelbundna kontroller 
genomföras minst två gånger per kalenderår. Översynen initieras av IT-samordnaren som 
förmedlar uppdraget att gå igenom anställdas behörigheter till enhetschef. Enhetschef 
återrapporterar sedan till IT-samordnaren som korrigerar eventuella felaktiga behörigheter.  

Checklista vid byte av tjänst eller avslut av tjänst 
 Vilka mappar har den anställde tillgången till? Vilka ska tas bort? 

 Vid behörighet i VIVA ska meddelande om borttagning skickas till IT-samordnaren. 

Både behörigheten till programmet och avbeställning till 3030 ska genomföras.  

 Glöm inte att ta bort behörighet till e-postlistor i IT-portalen! 
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 Den anställde ska deaktivera sitt Apple-id från köpta telefoner och rensa allt innehåll. 

Detta ska göras dagen före det att tjänsten avslutas eftersom telefonen annars är låst med 

personuppgifter kvar inuti. Bara den som har Apple-id:t kan låsa upp och rensa telefonen. 

 
 



 

 

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 

1(1) 

Datum 

2019-10-10 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00098 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden i oktober 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 208  

Program för Nationella minoriteter 

Dnr 2019- 00002 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 209  

Program för ett integrerat samhälle 

Dnr 2019- 00055 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 215 Enkäter gällande 

rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 

Dnr 2019-00103 

 

4. Arbetslivsförvaltningen 2019-09-03 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 

1(1) 

Datum 

2019-10-22 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00100 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut oktober 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2019-09-17, § 13-17. 

 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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