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Reglemente för Arbetslivsnämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-09-26
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i
detta reglemente.

§ 1 Målet med verksamheten
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella
minoriteter och förvaltningsområde för finska.
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde.

§ 2 Verksamhet och uppdrag
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana
insatser;
 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig;
 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd,
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor,
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och
introduktion av flyktingar,
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska,
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder
 personliga ombud,
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utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016.

