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Datum 

2018-01-23 
Instans

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 30 januari 2018 kl. 

17:00 

Gruppmöten för politikisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

Rödgröna onsdagen den 24 januari kl. 17.00 

Alliansen tisdagen den 23 januari kl. 17.30 

Sverigedemokraterna den 30 januari kl. 16.00 

Arbetslivsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Lars-Åke Johansson 
Arbetslivsnämndens Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 



Borås Stad 
Datum 

2018-01-23 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 
Förslag: Jonas Edberg (V) med Lotta Preijde (L) som ersättare 

 

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Allmänhetens frågestund   

4.  Information från förvaltningschefen  

5.  Information från kontaktpolitiker  

6.  Deltagande vid Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna  
Dnr 2018-00007 1.2.3.25 

 

7.  Remiss Program för ett Integrerat samhälle 
Dnr 2018-00009 1.2.3.0 

 

8.  Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Borås folkhögskola  
Dnr 2018-00005 3.4.4.25 

 

9.  Utredningsuppdrag att skapa en boendeenhet inom 
Arbetslivsnämndens ansvarsområde 
Dnr 2018-00008 1.2.3.0 

 

10.  Anmälningsärende 
Dnr 2018-00003 1.1.3.25 

 

11.  Delegationsbeslut 
Dnr 2018-00006 1.1.3.25 

 

12.  Övriga frågor   

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033 358469 
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Deltagande vid Arbetsmarknads- och 

näringslivsdagarna  

Förslag till beslut 

Arbetslivsnämnden anmäler följande personer till Konferensen 

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar:        

Sammanfattning 

Konferensen Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar vänder sig till 

förtroendevalda eller tjänstemän på lokal och regional nivå som är engagerade i 

arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.            

Ärendet i sin helhet 

Konferensen Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar med förkonferens den 14-

16 mars arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting.  Konferensen 

vänder sig till förtroendevalda eller tjänstemän på lokal och regional nivå som är 

engagerade i arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Arbetslivsnämnden har för 

avsikt att anmäla presidiet samt fem förtroendevalda utöver presidiet.  

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Remiss Program för ett Integrerat samhälle 

Förslag till beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner att förslaget till program för integrerat samhälle 

sänd på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.          

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 

reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på 

Arbetslivsförvaltningen utsänds på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser, med begäran om svar senast 29 mars.    

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har ett särskilt uppdrag i Borås stad, att samordna och driva 

på hela stadens arbete med integration. Program för ett integrerat samhälle ger 

den politiska viljeinriktningen för integrationsarbetet, och det är viktigt att 

programmet blir genomarbetat och att andra nämnder och bolagsstyrelser får 

tycka till. Efter remissrundan arbetas svaren igenom så att Arbetslivsnämnden 

kan insända ett genomarbetat programförslag till Kommunfullmäktige för 

fastställande. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reviderat program för integrerat samhälle.  

                            

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



Program för ett 
integrerat samhälle 
 
 
 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och integration.  
 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet.  
 
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.  
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser 
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och 
vissa uppföljningar framgår där. 
 



Arbete 
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, 
genom anställning eller eget företagande.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  
 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 
 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 
 

Utbildning 
Barn och ungdomar 
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  
 
 
Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



 

Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar 
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.  
 

Delaktighet  
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning 
för att inkludera alla ungdomar.  
 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom 
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt 
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den 
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med 
föreningslivet. 
 

Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer 
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även 
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför 
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. 
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. 
 

Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 
 

 

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman 
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra 
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.  
 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.   
 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 
 

Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för 
jämlika förutsättningar att utöva dessa.  
 
 
 



Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. 
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget 
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna 
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad 
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns 
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i 
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.  
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen 
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt 
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget.  
 
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt 
ta del av nationell och internationell kunskap. 
 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, 
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 
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Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Borås folkhögskola  

Förslag till beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att ingå en IOP överenskommelse med Borås 

Folkhögskola,        

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden ingår en IOP överenskommelse med Borås Folkhögskola, i 

syfte att utbilda stadsdelsvärdar som ska jobba med trygghetsskapande insatser,    

i våra socialt utsatta stadsdelar.           

Ärendet i sin helhet 

Borås folkhögskola är en rörelsedriven folkhögskola, bakom skolan står en  

ideell förening som ägs av dess medlemmar, dvs AB Bostäder, Borås stad, 

Hyresgästföreningen , ABF, Albanska föreningen och Varken hora eller kuvad.  

Folkhögskolan kommer att stå för vissa delar av utbildningen, tillsammans med 

flera andra aktörer som kommer att utbilda inom sina specialområden. 

Utbildningen kommer att läggas upp med en grundutbildning samt 

påbyggnadsutbildningar efterhand som behov uppstår. Även grundutbildningen 

genomförs i flera omgångar efterhand som det kommer in nya värdar under 

året. 

Beslutsunderlag 

1. IOP-överenskommelse 

  

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

   
 

 

 
 
 

Överenskommelse om 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

 

Utveckling av 
stadsdelsvärdar  

  

 
 
 
Bakgrund 
Borås folkhögskola är en mötesplats för människor som vill studera och utvecklas i en 
miljö rik på kulturell mångfald. Engagemang, aktivitet och eget ansvar är kännetecken för 
studier på folkhögskola! Huvudman för skolan är skolföreningen Borås folkhögskola, där 
Hyresgästföreningen, kommunala bostadsbolaget AB Bostäder och ABF Sjuhärad ingår. 
Borås Stad har via Arbetslivsförvaltningen en adjungerad representant i styrelsen. Borås 
folkhögskola är en rörelsefolkhögskola. 
 
Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att nyttja samarbete med den 
idéburna sektorn (d v s organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande) i 
större omfattning och att strukturera upp det samarbete som redan finns. Med denna 
överenskommelse struktureras det planerade samarbetet som diskuterats fram mellan 
Borås stad och Folkhögskolan, kring stadsdelsvärdar (extratjänster).  
 
Parter 
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden 
501 80  Borås 
Organisationsnummer 212000-1561 
 
Borås Folkhögskola 
Solvarvsgatan 44 
507 40 Borås Stad 
Organisationsnummer 802439-3715 
 
 



 

   
 

 
 
 
Syftet med partnerskapet och verksamheten 
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är att skapa en långsiktig social 
hållbarhet i Borås genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som 
ett komplement till Borås stads egna verksamheter. 
 
Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. 
Avtalet syftar till att tydliggöra det som vi sedan tidigare många gånger redan gjort och att 
reda ut ”spelreglerna” oss emellan. Ett IOP ska inte göra så att den idéburna 
organisationen, i detta fall Borås folkhögskola, ska bli en del av kommunen utan fortsätta 
vara fri och oberoende men med en tydlig insyn från det offentliga. 
 
Tillsammans ska vi genom detta IOP bidra till att ge våra staddelsvärdar (extratjänster) 
det stöd och kompensttillskott dom behöver för att verka kommunikativt och 
trygghetsskapande i stadens mest segregerade och socialt utsatta områden. 
 
Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från 
Folkhögskolans värderingar och speciella utbildningsmetodik, kombinerat med Borås 
stads och övriga samarbetspartners spacialkunskap, för ett samarbete under två års tid.  
 
Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås stad och Borås folkhögskola när det 
gäller grundkompetens och löpande utveckling för stadsdelsvärdar och övriga 
extratjänster. Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska 
förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen. 
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen 
Borås folkhögskola verkar som ideell organisation utan vinstmål, med en från Borås stad 
oberoende styrelse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för detta IOP är inte på något 
sätt att betrakta som konkurrensutsatt då konceptet är baserat på Folkhögskolans med 
sina stiftare och Borås stads gemensamma värdegrund kring demokrati, jämställdhet och 
folkhälsa med folkbildningens bildningssyn. Borås folkhögskola förbinder sig att följa 
tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och 
kommunala myndigheter och verk inom verksamhetsområdet. Borås folkhögskola är 
arbetsgivare för sina pedagoger och står för lokalerna, Borås stad och samarbetspartners 
bidrar med föreläsningar inom sina respektive kunskapsområden. 
 
Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och 
dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas 
acceptans för transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås stad är det särskilt 
viktigt att alltid kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används.  
 
Insats – uppdrag 
Insatsen är att driva utbildning för våra stadsdelsvärdar på ett unik sätt med 
Folkhögskolans värdegrund och medtodik, i kombination med förläsningar tillsammans 
med våra samarbetspartners. 



 

   
 

AB Bostäder och hyresgästföreningen håller sk. boskola, SÄRF står för kunskap kring 
brand och räddningstjänsten, Polis och Borås stad för lag och rättskunskap samt 
möjligheter till medborgaringripande. 
 
 
Vid behov kommer föreningar och ideella samarbetspartners bjudas in för föreläsningar 
inom ex. hederskultur, våld i nära relationer m.m. 
 
Hela syftet är att tillsammans utveckla ett unikt koncept som bygger på 
målgruppsanpassad kunskap för att våra stadsdelsvärdar ska kunna verka som kunniga 
och trygghetsskapande personer på stadens mest socialt utsatta och segregerade områden. 
Här har Borås Folkhögskola utvecklat en unik kunskap dels genom organisationerna som 
står bakom den rörelsedrivna folkhögskolan, men även genom sitt  läge i det troligen mest 
segregerade området i staden. Konceptet bygger på att genom lärande exempel utveckla 
verksamheten samtidigt som den bedrivs. 
 
Borås Folkhögskolas komptens kring demokrati, mångfald och utbildning som bygger på 
svenska som andraspråk tas tillvara. 
 
Avgränsningar 
Deltagare på utbildningarna är endast av Borås stad anställda i extratjänster. Planering  
och konkret upplägg planeras tillsammans mellan Folkhögskola och Borås stad. 
 
Samverkan och uppföljning 
Genom att Borås stad representeras genom adjungerad styrelsemedlem på Borås 
Folkhögskola ges full insyn, och möjlighet att diskutera och påverka upplägget och 
utvecklingen av vårt samarbete. 
 
Målgruppen 
Målgruppen är av Borås stad anställda personer i sk. extratjänster som i första hand är 
tänkta att verka som stadsdelsvärdar.  
 
Utbildningen sker i samverkan kontinuerligt under året och samplaneras mellan 
Folkhögskolan och Borås stad och samarbetspartners. 
 
Ekonomi 
Borås stad genom arbetslivsförvaltningen ska samarbeta med Borås Folkhögskola och 
tillsammans utveckla detta unika studiekoncept 
 
Utbildningen sker i Folkhögskolans lokaler, viss del med hjälp av lärare från 
Folkhögskolan och vissa delar planeras tillsammans med och leds av Borås stad, Polis, AB 
Bostäder, Hyresgästföreningen, SÄRF mfl. 
 
Folkhögskolan står för lokaler, lärararesurser, ledning och planering. 
Medlemsorganisationerna i skolans styrelse står för viss utbildning och expertis 
 
Borås stad står för att personerna med extratjänster får utbilda sig på betald arbetstid. 
Borås stad står även för del av lokal och lärarkostnader 500.000 kr /år vilket 
Folkhögskolan fakturererar Borås stad. 
 
 
Marknadsföring 



 

   
 

Parterna ska i de situationer som är lämpliga beskriva verksamheten och de  insatser som 
utförs genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan. 
 
 
 
Period för partnerskapet 
2018-01-01 till och med 2019-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då 
denna tidsperiod är slut. 
 
Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas. Ställningstagande till förlängning ska tas tre 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 ska planeras ska 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 nio månaders 
uppsägningstid. 
 
Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Borås Folkhögskola bli 
återbetalningsskyldig för delar av eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår 
ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter. 
 
Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt 
original. 
 
Borås; ____/_____ 
 
 
__________________________ 
 
Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 
 
Borås; ____/_____ 
 
 
__________________________ 
 
Camilla Karlsson, Rektor Borås folkhögskola 
 
 
Kontaktpersoner 
Arbetslivsförvaltningen Borås stad 
Hans Johansson 
Tel 033-35 85 73 
 
Borås Folkhögskola, rektor 
Camilla Karlsson 
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Utredningsuppdrag att skapa en boendeenhet inom 

Arbetslivsnämndens ansvarsområde 

Förslag till beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås besluta att utreda förutsättningar att skapa en 

boendeenhet inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning 

Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras så kallade sociala kontrakt främst för barnfamiljer som inte har 
möjlighet att få ett eget hyreskontrakt. Det finns med anledning av detta stora 
fördelar att skapa en boendeenhet inom nämndens ansvarsområde för att samla 
resurserna för att mer effektivt arbeta med boendefrågor.  

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden  

Förslag till beslut 

Arbetslivsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden till dagens protokoll. 

Sammanfattning 

a) Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 7:1 och 7:2 

Dnr 2017-00150 

b) Avfallsplan 

c) Redovisning 2017 och ansökan 2018 för personligt ombud Borås 

Dnr 2017-00136 

d) Delårsrapport januari - augusti 2017 för nämnderna och de kommunala 

bolagen samt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-22-23. 

Dnr 2018-00002 

e) Kulturdepartementets beslut, Bidrag för utbildning av brobyggare 

Dnr 2017-00150 

f) Modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad 

2017-00148 

g) Skrivelse från nätverksgrupp barn och unga Boda 

2017-00149 

h) Arbetslivsförvaltningens Protokoll FSG 2017-11-28           

      

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033 358469 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-01-23 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00006 
1.1.3.25 

  

 

  

 

Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Arbetslivsnämnden lägger inkomna delegationsbeslut till dagens protokoll.        

Sammanfattning 

Utredning Lex Sarah 2017-00117 

Utredning Lex Sarah 2017-00103               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 




