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Budgetuppföljning efter mars 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter mars 2021 med 

helårsprognos.       

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter 

varje månad och redovisar denna för nämnden.        

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning mars 2021 Arbetslivsnämnden.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 



 

 
Budgetuppföljning Mars 2021 
Arbetslivsnämnden 
  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Mars 2021 2(15) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Nämndens verksamhet 1 .................................................................. 4 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ...................................................... 4 

3 Verksamhetsmått ............................................................................ 15 

3.1 Individ- och familjeomsorg ........................................................................... 15 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser .............................................................................. 15 

 

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Mars 2021 3(15) 

1 Inledning 
Arbetslivsnämndens uppgifter 2021 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. 

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

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

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personligt ombud samt representera Borås Stads när 
det gäller tolkförmedlingen Väst. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2020-
03 Budget 2021 Budget 

2021-03 
Utfall 2021-

03 
Prognos 

2021 Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-3 457 -14 847 -3 669 -3 051 -14 347 500 

Politisk 
verksamh
et 

-284 -1 635 -407 -265 -1 635 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-19 360 -89 059 -21 982 -23 680 -85 559 3 500 

Försörjnin
gsstöd -14 459 -55 500 -13 875 -14 853 -56 000 -500 

Integratio
n -675 -4 331 -1 062 -374 -4 331 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-25 223 -53 908 -20 740 -23 436 -60 308 -6 400 

Feriearbet
en -164 -15 850 0 -311 -15 850 0 

Övrigt -1 629 -4 420 -1 085 -1 131 -3 920 500 

Buffert 0 -2 400 -600 0 0 2 400 

Summa -65 251 -241 950 -63 420 -67 101 -241 950 0 

Verksamhet 2021 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämnden verksamhet. 

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

Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds 
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska 
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 
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Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka sexuella tjänster mot betalning och 
människohandel. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad 

Under år 2021 har Arbetslivsnämnden följande IOP. 

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

Stads gemensamma KAA-enhet. 

Ekonomiska förutsättningar 2021 

Arbetslivsnämnden kommunbidrag för år 2021 är 241 950 tkr 

Nämnden har fått en tilläggs budget på 2 000 tkr för feriearbeten. 

En buffert på 2 400 tkr är avsatt. 

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

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

Kostnadsminskningar i Budget 2021 finns under följande områden: 

• Central administration 
• Jobb Borås 
• Försörjningsenheten 

Kostnadsökningar i Budget 2021 finns under följande områden: 

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

arbetsmarknadsanställningar 
• IOP med Kvinnojouren 
• Mobile Info Center 

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

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

De osäkra budgetposterna inom Arbetslivsnämnden är som tidigare år: 

• Försörjningsstöd 
• Feriearbeten 
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Nya verksamheter 2021. 

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

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

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett noll resultat.  

Resultatet består av: 

• Central administration plus 500 tkr 
• Politisk verksamhet plus minus noll tkr 
• Övrig IFO plus 3 500 tkr 
• Försörjningsstöd minus 500 tkr 
• Integration plus minus noll 
• Arbetsmarknadsinsatser minus 6 400 tkr 
• Feriearbeten plus minus noll 
• Övrigt plus 500 tkr 
• Buffert plus 2 400 tkr 
• Sammanlagt plus minus noll. 

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 500 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

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

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2021, 55 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med mars, 14 853 tkr. Budgeten för samma period är 13 875 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 978 tkr. Jämfört med 2020 är resultatet sämre med, 
394 tkr och jämfört med år 2019 är resultatet sämre med 1 717 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 56 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 500 tkr. 
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Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2021 Utfall tkr 2020 Utfall tkr 2019 Utfall tkr 

Januari 4 357 Januari 4 449 Januari 4 219 

Februari 4 595 Februari 4 336 Februari 3 911 

Mars 5 901 Mars 5 674 Mars 5006 

S: A Jan-Mars. 14 853 S: A Jan-Mars. 14 459 S: A Jan-Mars. 13 136 

Prognos 
Bokslut 56 000 Bokslut 55 894 Bokslut 52 534 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

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

Metoden bygger vi vidare på: 

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

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

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

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

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

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. 
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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 mars personalkostnaden varit 2 795 880 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 1 824 661 kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 977 143 kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 959 049 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 
3 500 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i mars har varit 43 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2021-03-31, 767 hushåll jämfört med 2020-03-31, 727 hushåll 
och 2019-03-31, 704 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2021-03-31, 420 
hushåll jämfört med 2020-03-31, 409 och 2019-03-31, 414. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2020-03-31, 98 %, jämfört 
med 2020-03-31, 99 % samt 2019-03-31, 99 %. 

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

Relationsvåldsenhet 

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

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



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Mars 2021 9(15) 

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

Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

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

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

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

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

fastighetsförvaltning, samt sköter den egna fastigheten 
• Åter i bruk, secondhandbutik 
• Secondhand byggmaterial 
• Snickeri 
• Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 
• Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 
• Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
• Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

återvinningscentraler och källsorteringshjälp. 
• Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 
• Textilverksamhet 
• Källsortering 
• Sobacken 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 3 500 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

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

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. 

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

Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter. 

Mottagna flyktingar 

Antalet mottagna flyktingar var 2021-03-31, 35 st. jämfört med 2020-03-31, 65 st. 

Utav de 35 mottagna flyktingarna kommer 17 % från Turkiet, 17 % från Syrien, 14 % från Afghanistan, 
14 % från Eritrea, 6 % från Azerbajdzjan, 6 % från Etiopien, 6 % från Irak, 6 % från Iran, 6 % från 
Somalia, 3 % från Saudiarabien, 3 % från Palestina samt 2 % Statslösa. 

• Åldersmässigt är det 56 % i åldern 20-39 år, 20 % 7-15 år, 9 % 40-59 år, 9 % 0-5 år, 3 % 16-19 
år samt 3 % 6 år. 

• 40 % kvinnor och 60 % män. 
• Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 23 personer, utav de 23 personerna är det 

44 %, som gått i skola 10-12 år, 30 % som gått i över 12 år, 13 % som gått i skola 4-6 år, 9 %, 
som gått i skola 7-9 år, samt 4 % ingen utbildning/uppgift saknas. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 263 016 kr, antal 25 i mars, antal 
23 i februari, antal 24 i januari, till Förskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 938 821 kr, antal 86 i mars, antal 
86 i februari, antal 85 i januari, till Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 292 240 kr, antal 25 i mars, antal 
27 i februari, antal 28 i januari, till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i 
gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 2 828 058 kr, antal 255 i mars, 
antal i februari 258, antal i januari 273, till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända 
som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

Integration 

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

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

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

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

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

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden för samhällsorientering för nyanlända. 
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Verksamheter under integrationsområdet under 2021. 

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

Nationella minoriteter 

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

Verksamheter under nationella minoriteter under 2021. 

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

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning för kommuninvånare av 
försörjningsskäl är behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och den 
enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper 
som Arbetslivsnämnden arbetar med är: 

• funktionsnedsatta 
• långtidsarbetslösa 
• nyanlända 
• ungdomar. 

 Jobb Borås 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlande och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så det blir så effektivt som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 

Deltagarna anvisas i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller försörjningsenheten, övriga egen ansökan 
eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har uppburit helt eller 
delvis försörjningsstöd. 

En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås erbjuder ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. 
Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, utbildning, olika 
former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas olika behov och 
olika förutsättningar. 455 deltagare har det varit inom Jobb Borås under mars. 
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Jobb Borås arbetssätt: 

Arbetsförberedande (Finansieras av Samordningsförbundet) 

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

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

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

Arbetslivsinriktad träning 

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

Verksamheten administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2021-03-31, 513 personer jämfört med 2020-03-31, 506 
personer. 

• Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2021-03-31, 43 personer jämfört med 2020-03-31, 65 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. 38 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under mars månad 

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet, något som är svårt att 
möta upp om det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett 
särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2021 finns en budget på 2 000 tkr, under mars 
månad har det varit 13 personer från denna grupp som har haft en anställning 

• Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2021, har det varit under 
mars har det varit 22 ungdomar 

• Lokalt kunskapslyft, där under mars månad har varit 1 st anställningar. 

  



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Mars 2021 13(15) 

Under mars 2021 har antalet varit 513 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

• 156 Trygghetsanställningar 
• 151 Extratjänster 
• 78 OSA anställningar 
• 66 Utvecklingsanställningar 
• 37 Introduktionsjobb 
• 16 Nystartsjobb 
• 9 Lönebidrag 

Utgångsgruppen 

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

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. 

Verksamheter under utgångsgruppen: 

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

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

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

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

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

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

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

KAA Enhet (Kommunens aktivitetsansvar) 

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

Chansen 

Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre som är kriminellt belastade eller 
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig 
i aktivt drogmissbruk.  
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Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning men då med fallande värden och en egen 
önskan om förändring av sin livssituation. 

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

• Kartläggning 
• Motiverande samtal 
• 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. 

Stadsdelvärdar 

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

Mobile Info Center 

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

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

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 6 400 tkr. 

Feriearbeten 

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

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

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

Övrigt 

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

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 500 tkr. 

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

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Mar 2021 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  727 700 767 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Mar 2021 

Mottagna flyktingar  65 150 35 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Mar 2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 437 600 470 

Antal växla bidrag mot 
lön  69 75 43 
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Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer resultatet av uppföljningen på programmet 

avseende 2020 som tagit upp mål, information och delaktighet/inflytande. 

Arbetslivsnämnden översänder uppföljningen till Kommunstyrelsen.     

Ärendet i sin helhet

Programmet som grundar sig i den minoritetspolitiska lagstiftningen består av 
en rad olika områden och varje år lyfts ett par fokusområden fram. Fokus för 
2020 års uppföljning berörde följande tre områden: 

 Mål och riktlinjer

 Rätten till information

 Rätten till delaktighet och inflytande

Frågorna togs fram tillsammans med det centrala samrådet för nationella 

minoriteter, och gick ut som en fråga som även skulle behandlas av respektive 

nämnd.  

Då det är första gången uppföljning sker på programmet var det viktigt att 
undersöka hur och om förvaltningarna gjort jobbet med att titta på 
lagstiftningen, och därefter i samråd med minoriteterna tagit fram riktlinjer för 
det fortsatta arbetet. 

Svar har inkommit från samtliga tillfrågade nämnder; Arbetslivsnämnden, 
Fritids och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. 

Vi kan tyvärr konstatera att utöver den styrgrupp som Arbetslivsförvaltningen 

bjuder in till så sker inga samråd, förutom på Kulturförvaltningen och 

Arbetslivsförvaltningen som samråder på flera nivåer.  

Flera förvaltningar har tagit till sig vikten av att informera minoriteterna om 

deras rättigheter kopplat till deras verksamheter men tyvärr inte alla. Några 

förvaltningar har tagit fram mål och riktlinjer men majoriteten har inte gjort det. 

Det saknas kunskap på flertalet förvaltningar, men framförallt prioriteringar.  
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Inom äldreomsorgen pågår ett större utvecklingsarbete i samverkan med 

minoriteterna och Arbetslivsförvaltningen.  

Arbetslivsförvaltningen som har det samordnande uppdraget, upplever att bra 

samarbete och engagemang från Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen 

och Grundskoleförvaltningen.  

Utmaningen är främst att få med förvaltningar som bedriver sitt arbete inom 

socialtjänstområdet, Sociala omsorgsförvaltningen och Individ och 

familjeomsorgen, där Socialstyrelsen tagit fram ett utarbetat material som är 

anpassat för dessa verksamheter. Brister finns inom Folkhälsoarbetet, där 

Folkhälsomyndigheten tagit fram riktlinjer som skall efterföljas, där 

exempelvis den Romska strategin ej efterlevs. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av Program för nationella minoriteter.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen.

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 



Bilaga 

1 

Uppföljning av Program 
för nationella minoriteter 
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Varför behöver vi en nationell minoritetspolitik i Sverige? 

”Ett senkommet erkännande av vårt lands historiska nationella minoriteter judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar och deras språk, men också av vårt gemensamma kulturarv. Ett 

erkännande av grupper som både osynliggjorts och förtryckts under långa tider” 1 

Den första januari 2019 förstärktes lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I lagen 

finns ett antal grundläggande skyldigheter för kommuner, regioner och andra 

förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. Den 26 september 

2019 fastställde Kommunfullmäktige i Borås Stad ”Program för nationella minoriteter” som 

beskriver hur Borås Stad ska arbeta för att implementera lagen. Minoritetspolitikens syfte är att ge 

skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de 

historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur programmet efterföljs av 

nämnder och bolag utifrån respektive ansvarsområden. Programmet som grundar sig i den 

minoritetspolitiska lagstiftningen består av en rad olika områden och varje år lyfts ett par 

fokusområden fram. Fokus för 2019 - 2020 låg på följande tre områden: 

 Mål och riktlinjer

 Rätten till information

 Rätten till delaktighet och inflytande

Svaren skulle vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 15 november 2020. 

1 Prop. 2008/2009:158 
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 Svarsfrekvens 

Svar har inkommit från samtliga tillfrågade nämnder; Arbetslivsnämnden, Fritids och 

folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie - och 

vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 

Mål och riktlinjer 

Kommuner och regioner har en skyldighet att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete. För att kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och kartläggning av 

minoriteternas behov och önskemål. Exempel på områden där mål och riktlinjer ska antas är 

kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan 

existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten. Det är av vikt att varje 

förvaltning avsätter tid till att förstå lagen och fundera över vad man behöver göra inom sin 

specifika verksamhet för att leva upp till lagkraven och för att genomföra detta i praktiken.  

Det ser ganska olika ut mellan förvaltningarna vilka uppdrag de har kopplat till lagstiftningen.  

I Grundskolenämndens uppdrag ingår exempelvis förutom att informera individen om sina 

rättigheter till modersmålsundervisning också att undervisa alla elever om de nationella 

minoriteternas kultur, språk, religion, historia samt rättigheter. Grundskolenämnden har valt att 

tydliggöra dessa mål i sin aktivitetsplan som ska följas upp under hösten 2021.  

I aktivitetsplanen lyfts strategin för romsk inkludering där en särskild satsning görs för att elever 

på mellan- och högstadiet ska få lära sig mer om romers historia och kultur. En skola erbjuder 

också förstärkt finskaundervisning då Borås är ett finskt förvaltningsområde. Bodaskolan har 

tagit över Arbetslivsförvaltningens projekt ”Study Group” som erbjuder romska barn läxläsning 

men också en ökad kunskap om sin egen kultur.  

Modersmålsundervisningen är en viktig del där målen handlar om att informera elever och 

vårdnadshavare om rätten till modersmål men också utmaningen med att få tag på 

modersmålslärare.  

Uppföljningen av de olika verksamheterna vänder sig direkt till berörda chefer och kommer ske i 

intervjuform. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga särskilda handlingsplaner för nationella 

minoriteter. Förvaltningen är tydlig med att alla ska ha samma förutsättningar.  

Kulturnämnden har flera styrdokument att ta hänsyn till där de nationella minoriteternas 

rättigheter finns förtydligade. Kulturprogrammet och Biblioteksprogrammet är exempel på 

sådana. De nationella minoriteterna tas inte upp specifikt här förutom att man hänvisar till 

bibliotekslagen där nationella minoriteter är en prioriterad grupp. Man arbetar med att ta fram 

handlingsplaner där målen för arbetet med de nationella minoriteterna och minoritetsspråken 

kommer framgå. Där kommer man bland annat lyfta fram att man vill utöka de 4-årsböcker som 

delas ut till att innefatta fler minoritetsspråk än finska. Samtliga nationella minoriteters 

högtidsdagar uppmärksammas och biblioteken lyfter fram NM-språken som månadens språk.  



Bilaga 

4 

Kulturen har varit och kommer fortsätta att vara medarrangörer i en rad olika evenemang som till 

exempel Mukulat, Förintelsens minnesdag, Minoritetsdagen med flera. Kulturen arrangerar också 

egna aktiviteter som exempelvis skrivarkurs för barn och unga med sverigefinsk 

filmare/författare, sagostund på finska, författarbesök på förskolan och mycket annat.  

Det är upp till varje verksamhet att bestämma hur målen ska implementeras och både 

handlingsplaner och program följs upp löpande. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ingen specifik aktivitetsplan för arbetet med 

nationella minoriteter utan menar att det enbart bör gälla för förvaltningar vars huvuduppdrag 

innefattar de kärnområden som specificeras i programmet. 

Sociala omsorgsnämnden har inte utarbetat några särskilda mål och riktlinjer kring det 

minoritetspolitiska arbetet utan anser att Borås Stads program för nationella minoriteter får vara 

vägledande. 

Fritids- och folkhälsonämnden lyfter även de att man arbetar för att inkludera alla och att man 

inte tagit fram några mål och riktlinjer som specifikt rör de nationella minoriteterna. 

Vård- och äldrenämnden gjorde under 2019 en inventering och kartläggning över hur nämnden 

arbetar med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det framgår också i kartläggningen vilka 

åtgärder nämnden kan göra för att leva upp till lagkraven. På grund av den rådande pandemin har 

detta utvecklingsarbete avstannat men målet är att det ska återupptas under 2021. Sedan tidigare 

har nämnden bland annat ett vård- och omsorgsboende med finsktalande avdelning och har 

tecknat ett IOP med föreningen Allaktivitetshuset för sverigefinländare för att kunna fortsätta 

servera varm lunch varje dag. Målet är också att kunna genomföra ett möte med romska rådet när 

pandemin har lättat. 

Förskolenämnden har inte tagit fram särskilda mål och/eller riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter då det tydligt framkommer i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 hur uppdraget ska 

utföras. Där lyfter man specifikt att barn tillhörande de nationella minoriteterna ska stödjas i sin 

språkutveckling i det nationella minoritetsspråket och främjas i sin utveckling av en kulturell 

identitet. Samt ska förskolan både skydda och främja minoritetsspråken och kulturerna. 

Förskoleförvaltningen har bland annat införskaffat ett digitalt läromedel för barnböcker där 

barnet kan välja vilket språk man vill få sagan uppläst på. De finns på samtliga nationella 

minoritetsspråk. Uppföljning av det språkutvecklande arbetet sker vartannat år via det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att samordna det minoritetspolitiska arbetet och att 

stödja Borås Stads verksamheter i deras arbete med nationella minoriteter. Målen har skrivits in i 

verksamhetsplan samt aktivitetsplan som följs upp regelbundet. Följande mål är satta för 2021: 

 Sträva efter att den som är tillhörig en eller flera nationell/a minoritet/er, boende i Borås

Stad, ska ha kunskap om sina rättigheter, vara delaktiga och ha inflytande i frågor som

direkt rör minoriteten, få sina rättigheter tillgodosedda.

 Bevaka och möjliggöra att samtliga politiker och medarbetare inom Borås Stad ska ha

kännedom om nationella minoriteter.

 Bevaka och möjliggöra att samtliga politiker, medarbetare och chefer inom särskilt

berörda nämnder och förvaltningar såsom förskola, grundskola, gymnasieskola, vård- och
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äldreomsorg samt kultur ska ha goda kunskaper om nationella minoriteter och deras 

rättigheter kopplat till lagstiftningen. 

 Sträva efter att allmänheten ska ha kännedom om nationella minoriteter.

Under 2021 kommer ett särskilt fokus ligga på äldrefrågor. Tillsammans med det centrala 

samrådet där samtliga nationella minoriteter ingår samt VÄF kommer en arbetsgrupp bildas där 

en planering tas fram. Förhoppningen är att kunna genomföra flera behovsinventeringar bland 

gruppen seniorer tillhörande en eller flera nationell/a minoritet/er och därefter i samarbete med 

VÄF ta fram en åtgärdsplan. 

Under 2021 kommer man fortsätta att informera och sprida kunskap till ovan nämnda mottagare. 

Likaså kommer samarbetet med olika förvaltningar fortsätta att utvecklas. De olika samråden är 

inplanerade och kommer att fortsätta sitt arbete under året, samt den Minoritetsafton som skulle 

gått av stapeln under våren 2020 kommer förhoppningsvis kunna genomföras nästa år.  

Rätten till information 

Gemensamt för samtliga är skyldigheten att informera nationella minoriteter om sina rättigheter 

och säkerställa att informationen når ut till de nationella minoriteterna i så stor utsträckning som 

möjligt. 

Förskolenämnden informerar vårdnadshavare via två kanaler. Den ena informationen om 

nationella minoriteters rättigheter går ut via Familjecentralerna och BVC under barnets första 

levnadsår. Man får där ta del av skriftlig information och får kontaktuppgifter till personer inom 

Borås Stad som arbetar med dessa frågor. När vårdnadshavare söker förskoleplats finns 

information om att nationella minoriteter har särskilda rättigheter på första sidan i e-tjänsten. Där 

finns också kontaktuppgifter om man vill veta mer om sina rättigheter. 

Grundskolenämnden lyfter specifikt bland sina mål vikten av att informera föräldrar och elever 

om deras rättigheter till modersmålsundervisning och förstärkt finska på Myråsskolan. 

Informationen finns på Borås Stads hemsida samt får alla kommande elever och vårdnadshavare 

till förskoleklass och åk 7 extra information via en e-tjänst med utökad information om särskilda 

rättigheter för minoriteter. Ett särskilt utskick görs också av rektorerna till vårdnadshavare dels 

digitalt via e-post, ping pong och veckobrev och i vissa fall delas också blanketter och infoblad ut 

direkt till aktuella elever. 

Vård- och äldrenämnden tar upp i sin kartläggning om rätten till information. VÄN översätter 

allt informationsmaterial till finska och vid behov av andra språk försöker man lösa det så 

skyndsamt som möjligt. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har planerat för en gemensam informationsinsats 

tillsammans med ALF för förvaltningens rektorer i syfte att nå ut till målgruppen med 

information om vilka rättigheter man har. 

Kulturnämnden sitter med i flera samråd samt i styrgrupp för nationella minoriteter. Man menar 

att det är bra informationsforum. Hemsidan finns översatt till finska. Finsk info om t ex 

hemleverans av böcker under corona-pandemin ordnas löpande i samarbete med FFO. 
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Arbetslivsnämden informerar på Boras.se samt har haft och kommer att fortsätta med olika 

kampanjer där man delar ut informationsmaterial och sätter upp affischer på offentliga platser 

samt på exempelvis vårdcentraler, BVC, familjecentraler, i skolan, i förskolan och på 

mötesplatser. Information går också ut via radiokanaler och i BT. 

Övriga nämnder anser inte att man har någon informationsskyldighet eller skyldighet att översätta 

informationsmaterial till finska. 

Rätten till delaktighet och inflytande 

Vård- och äldrenämnden hade planerat för ett möte med romska rådet som tyvärr fick skjutas 

upp på grund av pandemin men målet är att kunna genomföra det under 2021. Förhoppningen är 

att få till en dialog med äldre romer för att informera om deras rättigheter och få information om 

deras behov. 

Grundskolenämnden genomförde en utredning 2019 där vårdnadshavare tillhörande den 

finskspråkiga gruppen fick svara och lämna sina synpunkter. 

Kulturnämnden sitter med i det centrala samrådet samt i kultursamrådet för finskt 

förvaltningsområde men samverkar också i olika nätverk med olika frågor. Det kan handla om att 

ta in litteratur, finskspråkiga gästspel, läxhjälp för romska barn eller ta fram olika utställningar om 

de nationella minoriteterna tillsammans med minoriteterna. Kulturnämnden sitter också med i 

arbetsgruppen för Förintelsens minnesdag samt Minoritetsdagen. De har idag samråd med 

samtliga nationella minoriteter. Det är genom samråd och olika arbetsgrupper som man 

säkerställer de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och påverkan. 

Förskolenämnden har inga specifika samråd med barn och vårdnadshavare tillhörande en 

nationell minoritet. I Lpfö 18 ges riktlinjer som ska gälla för samtliga barn och vårdnadshavare i 

kontakten med förskolan. Där erbjuds alla vårdnadshavare utvecklingssamtal där man får 

möjlighet att påverka sin situation. 

Övriga nämnder samråder inte direkt med nationella minoriteter eller har undersökt behov hos 

målgruppen kopplat till deras specifika verksamhet. 

Förbättringsförslag 

I februari år 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 

(minoritetsspråkskonventionen). Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk antogs 

2009 med syfte att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. År 2019 förstärktes lagen 

ytterligare, bland annat genom att flera delar flyttades över i annan lagstiftning som exempelvis 

Socialtjänstlagen2 och Skollagen3. Utöver lagen finns även två strategier att förhålla sig till, en som 

omfattar samtliga nationella minoriteter och en som specifikt handlar om arbetet med romsk 

inkludering. Den tjugoåriga strategin görs inom ramen för den minoritetspolitiska strategin4 och 

2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
3 Skollagen (2010:800) 
4 prop. 2008/09:158 
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ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken5. Målgruppen är framför allt de romer som 

befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Hela 

genomförandet av strategin bör präglas av romsk delaktighet och romskt inflytande med 

inriktning på förstärkt genomförande och kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de 

mänskliga rättigheterna. 

Lagen är tydlig med vad som ska göras och vilka rättigheter man har som nationell minoritet. 

Strategierna fångar upp det lagarna inte täcker. Trots detta har implementeringen av lagen gått 

långsamt och flera rapporter, bland dessa Europarådets rapport6, visar på att Sverige brister inte 

minst vad gäller skyldigheten att skydda minoritetsspråken. Länsstyrelsens senaste rapport 

”Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Minoritetspolitikens utveckling år 2019” visar även 

den att utvecklingen går långsamt och störst negativ effekt har detta för de judiska och romska 

minoriteterna vars språk inte omfattas av samma lagstadgade skydd som språken för samer, 

tornedalingar och sverigefinnar. 

I program för nationella minoriteter och minoritetsspråk lyfts specifikt vikten av att både 

informera skriftligt och muntligt samt inte minst säkerställa att individen har förstått 

informationen.  Här finns mycket att förbättra. Förskola och grundskola är goda exempel på hur 

man använder flera olika kanaler för att nå ut med information.  

Information som lämnas via webben och informationsmaterial kan och ska inte ersätta den 

personliga kontakten främst inom vård- och äldreomsorg där den äldre många gånger inte har 

tillgång till eller saknar kunskap och förmåga att hantera digitala verktyg. Här är dessutom 

information på eget språk många gånger nödvändig då många äldre börjar tappa det svenska 

språket med begynnande demens eller på grund av att man aldrig fick lära sig det fullt ut.  

I socialstyrelsens informationsskrift beskrivs detta på följande sätt: [… Det är viktigt att 

informationen lämnas i samband med ansökan. Därigenom tydliggörs vilka konkreta rättigheter 

den äldre har ifråga om äldreomsorgen. Informationen bör utformas på ett sätt som gör den 

tillgänglig för äldre personer och lämnas i ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål om 

omsorg på minoritetsspråket kan beaktas inför beslut om erbjudande av insatser…]7 

Att Borås Stad dessutom är tillhörig finskt förvaltningsområde innebär att minoriteten har rätt att 

använda finska i sina kontakter med kommunen. Detta gäller för hela kommunen. Se 8§ i lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk. Likaledes ska kommunen verka för att det finns 

tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med 

myndigheten.8  

De nationella minoriteterna är på en och samma gång både rättighetsbärare och experter på sin 

situation. De bör därför höras både som brukare av kommunala insatser och tjänster men också 

som kunskapskälla för hur dessa insatser och tjänster kan utformas för att förbättra situationen 

för minoriteten och minoritetsspråken. Nationella minoriteters möjligheter till inflytande och 

delaktighet är av avgörande betydelse för att gruppernas frågor och behov ska synliggöras och i 

förlängningen en förutsättning för att Borås Stad ska kunna leva upp till sina åtaganden enligt 

5 prop. 1998/99:143 
6 https://rm.coe.int/swedenecrml7-en3c-pdf/16809fbaab 
7 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2018-12-60.pdf 
8 2009:724, 11§ 
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minoritetslagen. Själva poängen med samråd är att ge nationella minoriteter egenmakt, att känna 

att de har makt över sin situation och framtid. Här återstår utmaningar med att utveckla 

fungerande samrådsprocesser. Formerna behöver omfatta alla grupper så att deras frågor blir 

belysta och att rättigheterna tillgodoses. Ett arbete behövs även för att utveckla inflytandeformer 

för barn och unga. 

Samråd bör ske på olika nivåer och det är förvaltningarnas skyldighet att samråda med de 

nationella minoriteterna som berörs av deras verksamheter. Kulturnämnden är här ett gott 

exempel och har lång erfarenhet av samråd med nationella minoriteter inom sina olika 

verksamheter. Varje verksamhet behöver hitta sin form och Förskolenämnden menar exempelvis 

att de samråder med individen via ordinarie utvecklingssamtal. Så länge man säkerställer att 

minoritetsfrågorna lyfts vid varje sådant samtal är detta en väg att gå men det kan också finnas en 

fördel med att samla alla berörda parter till dialog för att tillsammans hitta lösningar och diskutera 

behov. Det ena utesluter inte det andra utan kompletterar snarare varandra. 

Att samråda är inte en envägskommunikation utan en dialog som ska föras och som bör påbörjas 

innan beslut tas. Detta för att minoriteten ska ha en reell möjlighet att påverka frågor som rör 

denne samt att få det inflytande man har laglig rätt till.  

Flera förvaltningar trycker på lika rättighetsperspektivet och att man behandlar alla lika, men 

missar att det finns en lagstiftning som tilldelar nationella minoriteter särskilda rättigheter som 

man bör vara uppmärksam på. För den som önskar få ett förtydligande för hur 

minoritetslagstiftningen ska implementeras inom den egna verksamheten har både Skolverket, 

Socialstyrelsen m.fl. tagit fram specifika skrifter. Ett sådant exempel är det Meddelandeblad9 som 

Socialstyrelsen skickade ut inför lagskärpningen 2019 och som vänder sig till socialnämnder, 

individ- och familjeomsorg, vård- och äldrenämnder m flera, till chefer såväl som övrig personal. 

Ett sätt att säkerställa att minoritetsarbetet fungerar i praktiken är genom att följa upp arbetet. 

Man bör tänka på att inte enbart ställa frågor till chefer eller tjänstemän/personal utan här är det 

nödvändigt att också fråga målgruppen direkt.  

För mer information och en fördjupad kunskap om hur man ska tolka lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk men också för att få en bredare kompetens om de nationella 

minoriteterna, deras historia och hur situationen ser ut idag inom olika områden finns en 

kunskapsöversikt på intranätet10. Vilka behov har man flaggat för, vilka är de största 

utmaningarna just nu och förslag på hur man kan lösa dessa är andra delar som lyfts fram. 

Borås stadsbibliotek har en nationella minoritetshylla med böcker både för nationella minoriteter, 

även på minoritetsspråken, men också böcker om nationella minoriteter och minoritetspolitik 

som kan användas internt för fortbildning. Vid behov kan man göra ett inköpsförslag om någon 

bok eller information saknas. 

9 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2018-12-60.pdf 
10https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/ovrigarutineroversikterochin
struktioner/kunskapsoversiktnationellaminoriteter.4.2d58374716d61f9a5cf9e91f.html 
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Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer resultatet av uppföljningen på programmet 

avseende 2020 och frågan kring delaktighet. Arbetslivsnämnden översänder 

uppföljningen till Kommunstyrelsen.     

Sammanfattning 

2020 års uppföljning handlar om delaktighet, vilket inte har följts upp sedan 
2015. I samband med revideringen 2019 skrevs även delar av målområdet om.  
Årets uppföljning är uppdelad i fyra delar:  

 Kommunens serviceskyldighet

 Inflytande och medborgardialog

 Samhällsorientering

 Integrationsråd och dialogmöten

Uppföljningen har genomförts i form av en enkät som har skickats till 23 
nämnder och bolag. Av dessa har 20 svarat.  

Ärendet i sin helhet 

Av Program för ett integrerat samhälle beskrivs området delaktighet på 
följande sätt:  
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 i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd 
och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är 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, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med 
föreningar som arbetar med integration.  
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Uppföljningen visar på: 

 Borås stads nämnder och bolag arbetar för att alla invånare ska få ett

bra bemötande och god kommunal service. Merparten av

verksamheterna följer upp invånarnas synpunkter i de utvärderingar

som görs för att säkerställa att ingen diskrimineras eller bemöts illa. Ett

utvecklingsområde är att få fler att involvera medborgare i sina

uppföljningar. En annan fråga att arbeta vidare med är hur

diskriminering i kontakter med allmänheten bäst kan undersökas och

följas upp.

 I stort sett alla bolag och nämnder som har deltagit i uppföljningen

anordnar medborgardialoger eller andra typer av möten, där invånarna

kan tycka till om olika frågor. I flera fall kan dock invånarnas faktiska

möjligheter att påverka förbättras. Ett annat utvecklingsområde är att nå

ut till fler barn, unga och utrikesfödda.

 Alla som tillhör målgruppen erbjuds samhällsorientering. Däremot

framgår inte vad hög kvalitet egentligen innebär. Det är inte heller något

som utvärderas i dagsläget.

 Borås Stad för en regelbunden dialog med de etniska föreningarna,

vilket bland annat sker i Integrationsrådet och Dialogmöten.  Forumen

bidrar till delaktighet genom att sprida information och samverka kring

de frågor som föreningarna lyfter. Hur utrikesfödda och nyanlända ser

på sina möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande i kommunen

behöver undersökas ytterligare.

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2020.
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Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 
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Sammanfattning 

Uppdrag och bakgrund 

”Program för ett integrerat samhälle” ska bidra till att främja mänskliga 

rättigheter och förbättra människors integration i samhället. Programmet 

redovisar den politiska viljeriktningen och anger målen för integrationsarbetet i 

Borås Stad. ”Program för ett integrerat samhälle” reviderades och fastställdes av 

Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller till och med 

2023. Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur nämnder och bolag 

arbetar med programmet utifrån sina ansvarsområden. 

Målområden 

2020 års uppföljning handlar om delaktighet, vilket inte har följts upp sedan 

2015. I samband med revideringen 2019 skrevs även delar av målområdet om.  

Årets uppföljning är uppdelad i fyra delar:  

• Kommunens serviceskyldighet  

• Inflytande och medborgardialog 

• Samhällsorientering  

• Integrationsråd och dialogmöten  

Områdena i uppföljningen utgår från ”Program för ett integrerat samhälle” 

samt relevant lagstiftning som bland annat regeringsformen, förvaltningslagen 

och diskrimineringslagen. Uppföljningen har genomförts i form av en enkät 

som har skickats till 23 nämnder och bolag. Av dessa har 20 svarat.   

Slutsatser och utvecklingsområden 

• Borås stads nämnder och bolag arbetar för att alla invånare ska få ett bra 

bemötande och god kommunal service. Merparten av verksamheterna följer 

upp invånarnas synpunkter i de utvärderingar som görs för att säkerställa att 

ingen diskrimineras eller bemöts illa. Ett utvecklingsområde är att få fler att 

involvera medborgare i sina uppföljningar. En annan fråga att arbeta vidare 

med är hur diskriminering i kontakter med allmänheten bäst kan undersökas 

och följas upp.  

• I stort sett alla bolag och nämnder som har deltagit i uppföljningen anordnar 

medborgardialoger eller andra typer av möten, där invånarna kan tycka till om 

olika frågor. I flera fall kan dock invånarnas faktiska möjligheter att påverka 

förbättras. Ett annat utvecklingsområde är att nå ut till fler barn, unga och 

utrikesfödda.  

• Alla som tillhör målgruppen erbjuds samhällsorientering. Däremot framgår 

inte vad hög kvalitet egentligen innebär. Det är inte heller något som utvärderas 

i dagsläget.  

• Borås Stad för en regelbunden dialog med de etniska föreningarna, vilket 

bland annat sker i Integrationsrådet och Dialogmöten.  Forumen bidrar till 

delaktighet genom att sprida information och samverka kring de frågor som 
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föreningarna lyfter. Hur utrikesfödda och nyanlända ser på sina möjligheter att 

vara delaktiga och ha inflytande i kommunen behöver undersökas ytterligare. 
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1 Uppdrag och bakgrund 

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga 

rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med 

dessa frågor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”, som reviderades 

och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet 

gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och 

anger målen för integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar 

för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet 

utifrån sina respektive ansvarsområden. 

Målområden  

Fokus för 2020 års uppföljning är delaktighet, vilket inte har följts upp sedan 

2015. Skrivelserna i målområdet har även förändrats sedan den senaste 

uppföljningen. Årets uppföljning är uppdelad i fyra delar:  

• Kommunens serviceskyldighet  

• Inflytande och medborgardialog 

• Samhällsorientering  

• Integrationsråd och dialogmöten  

Områdena i uppföljningen utgår från ”Program för ett integrerat samhälle” 

samt relevant lagstiftning som bland annat regeringsformen, förvaltningslagen 

och diskrimineringslagen.  I ”Program för ett integrerat samhälle” beskrivs 

delaktighet på följande sätt: 

"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 i olika 

bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd 

och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 

delaktighet och jämställdhet är 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, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med 

föreningar som arbetar med integration.” 

     "Program för ett integrerat samhälle" 2019 
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1.1.1 Kommunens serviceskyldighet 

Offentliga myndigheter och kommunala nämnders serviceskyldighet gentemot 

allmänheten regleras i förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska 

myndigheter vara serviceinriktade. Det innebär att de på ett smidigt och enkelt 

sätt, samt utan onödiga dröjsmål ska ge sådan hjälp att den enskilde kan 

tillvarata sina rättigheter. Servicen ska anpassas efter den enskildes behov, 

frågans art och myndighetens verksamhet (SFS 2017:900). Serviceskyldigheten 

omfattar både ärendehandläggning och annan verksamhet som myndigheten 

bedriver. I lagens bestämmelser om god förvaltning ingår även 

bemötandeaspekter. Människor har rätt till ett positivt och likvärdigt 

bemötande från kommunens sida. Kravet på enkelhet innebär att den enskilde 

inte ska behöva ha någon särskild sakkunskap för att kunna ta del av 

information eller andra tjänster som kommunen erbjuder(Prop. 2016/17:180). 

Språket i offentliga verksamheter ska även vara enkelt och begripligt (SFS 

2009:600). Vidare ska kommunen vara tillgänglig för kontakter med 

allmänheten i så stor utsträckning som möjligt, samt vidta de åtgärder som 

krävs för att enskilda ska kunna ta del av allmänna handlingar. I detta ingår även 

att informera medborgarna om på vilket sätt de kan komma i kontakt med 

myndigheten(SFS 2009:600). Även om förvaltningslagen inte föreskriver i 

vilken form dessa kontakter ska ske har flera utredningar, däribland 

Statskontorets rapport Service i medborgarna och företagens tjänst betonat vikten av 

att erbjuda olika typer av kontaktvägar som exempelvis e-post, webb eller 

fysiska möten (Statskontoret, 2012:13). För grupper som på grund av 

exempelvis språk-, kunskapsbrister eller vissa typer av funktionsnedsättningar 

har svårt att ta del av myndighetens service via telefon eller internet är 

personliga möten en förutsättning för likvärdig tillgång till de tjänster som 

kommunen erbjuder (Statskontoret, 2012:13). Enligt förvaltningslagen ska tolk 

även användas vid kontakt med någon som inte behärskar svenska samt för 

översättning av handlingar vid behov (SFS 2009:600). Vidare förbjuder 

diskrimineringslagen alla former av diskriminering i kontakten med 

allmänheten. I diskrimineringslagen anges sju diskrimineringsgrunder som det 

är förbjuder att missgynna någon utifrån; kön, könöverskridande identitet eller 

uttryck, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning samt sexuell läggning 

(SFS 2008:567).  

Kommunledningen har det yttersta ansvaret för att verksamheterna bedrivs i 

enlighet med lagar och internationella konventioner. I sista hand är det dock 

medborgarna som avgör om de offentliga verksamheterna håller en tillräckligt 

god kvalitét och uppfattas som tillgängliga och enkla. I propositionen Offentlig 

förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt föreslår därför Regeringen att 

myndigheterna bör involvera invånare, företag och andra relevanta aktörer i sin 

verksamhetsutveckling (Prop.2009:10:175). I Statskontorets rapport 

Uppfattningar om förvaltningen från 2011 betonas även vikten av att använda både 

objektiva och subjektiva mått för att undersöka kvalitén i offentlig verksamhet 

(Statskontoret, 2011). Medan objektiva kvalitetsmått mäter skolbetyg, 

personaltäthet och annan kvantifierbar data fångar subjektiva mått människors 

erfarenheter och upplevelser av specifika tjänster. För att få information om hur 



BILAGA 
 

7 
 

medborgarna upplever service och stöd är det därför nödvändigt att fråga 

invånarna (Statskontoret 2011). Den här uppföljningen fokuserar främst på de 

subjektiva aspekterna av kvalitet.  

I myndigheternas serviceskyldighet ingår även att samverka med andra 

myndigheter som är verksamma inom samma område. Eftersom 

samverkansdirektivet diskuteras i andra rapporter 1 kommer inte den aspekten 

av lagstiftningen behandlas i den här uppföljningen. 

1.1.2 Inflytande och medborgardialog 

I ”Program för ett integrerat samhälle” fastställs att: ”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 […].” 

I Borås Stad finns flera funktioner som gör det möjligt för invånare att delta i 

kommunens utveckling. Några av dessa är medborgardialog, e-petitioner, öppna 

nämndmöten och möjligheten att lämna synpunkter via hemsidan. Den här 

uppföljningen kommer att fokusera på medborgardialoger som medel för 

delaktighet. Medborgardialog är ett samlingsnamn för olika processer, där 

kommuner eller regioner involverar invånarna i olika frågor. I Borås Stad 

används begreppet enbart för dialoger mellan förtroendevalda och invånare. 

Kommunikation med invånarna kan ske på olika sätt, med varierande grad av 

delaktighet. Ett vanligt sätt att beskriva de olika nivåerna av inflytande är genom 

att använda sig av någon variant av delaktighetstrappan. SKR har tagit fram en 

delatighetstrappa som innehåller följande steg: information, konsultation, 

dialog, inflytande och med beslutande (SKR, 2019). Borås Stads modell för 

medborgardialog bygger på samma upplägg. Oavsett vilken nivå dialogen 

befinner sig på är det viktigt att vara tydlig med syftet och förutsättningarna för 

mötet för att undvika att skapa förhoppningar som dialogen inte kan uppfylla 

(SKR, 2019).    

Delaktighetstrappan 

 

Information: 

Informationsmöten är en grundförutsättning för delaktighet, men är inte 

detsamma som en medborgardialog. För att mötet ska räknas som en 

                                                      
1 Se Borås Stad, Integration och nationella minoriteter. (2020) Kartläggning Social service.  
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medborgadialog behöver det finnas en faktisk möjlighet för deltagarna att 

påverka de frågor som tas upp.  

Konsultation: 

Konsultation är den första nivån som kan beskrivas som en medborgardialog. 

Konsultation innebär att invånarna ges möjlighet att tycka till om olika förslag.  

Dialog:  

I det här steget bjuds medborgarna in för att föra ett samtal och utbyta tankar 

med varandra, tjänstepersoner och politiker.  

Inflytande: 

Inflytande är en mer omfattande form av delaktighet där invånarna är med och 

planerar och genomför insatser.  

Medbeslutande:  

Medbeslutande innebär att medborgarna även bjuds in i beslutsprocesser. 

1.1.3 Samhällsorientering 

I ”Program för ett integrerat samhälle” beskrivs samhällsorientering som en 

insats för att säkerställa att alla invånare kan ta del av samhällsutvecklingen. 

Samhällsorienteringen ska ha hög kvalitet och erbjudas alla nyanlända personer 

i kommunen. Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda 

samhällsorientering till de personer som omfattas av bestämmelserna (SFS 

2013:156). Länsstyrelserna ansvarar för att samordna och följa upp uppdraget. 

Samhällsorientering är en gratis utbildning som syftar till att underlätta 

nyanländas etablering i det svenska samhället. Enligt Länsstyrelsernas 

informationssida om samhällsorientering är målet är att de som deltar i kursen 

ska utveckla kunskap om mänskliga rättigheter, grundläggande demokratiska 

värderingar, övriga rättigheter och skyldigheter, samhällets organisering samt 

praktiskt vardagsliv (Länsstyrelsen, u.å.). I Borås Stad ansvarar 

Arbetslivsnämnden för att anordna samhällsorientering.   

1.1.4 Integrationsråd och dialogmöten 

Integrationsråd och dialogmöte ska, såsom framgår i ”Program för ett integrerat 

samhälle”, ge möjlighet till delaktighet genom regelbunden dialog och 

samverkan. 

 Integrationsrådet är ett nätverk som består av etniska kulturföreningar, 

tjänstepersoner och politiker. Syftet med nätverket är att öka samverkan mellan 

olika aktörer i Borås samt bidra till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om 

integrationsrelaterade frågor. I dagsläget deltar representanter från afghanska, 

eritreanska, pakistanska, palestinska, syriska och somaliska föreningarna samt 

tjänstepersoner från Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Fritids- och 

folkhälsoförvaltnigen (FOF). Föreningarna speglar de största 

invandrargrupperna som har kommit till Sverige och Borås de senaste åren. 

Integrationsrådet träffas fyra gånger om året. Under 2020 anordnades enbart en 

träff till följd av pandemin.  
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I dialogmötena deltar förutom tjänstemän och politiker från ALF och FOF 

representanter från 24 etniska kulturföreningar och andra ideella organisationer 

som Röda Korset och Rädda barnen. Dialogmötena är ett forum för att lära av 

varandra, lyfta olika frågor och diskutera gemensamma utmaningar.  

Dialogmötena hålls två gånger per år. Under 2020 genomfördes inga möten. 

Under rubriken delaktighet i ”Program för ett integrerat samhälle” nämns även 

ett antal andra verksamheter som mötesplatser och fritidsgårdar. Dessa har inte 

fått egna områden i uppföljningen, utan ingår i de mer generella delarna som 

handlar om service, stöd och medborgardialoger. 

 Urval och svarsfrekvens 

Årets uppföljning utgörs av en enkät som har skickats till 23 nämnder och 

bolag. Svar har inkommit från 20 verksamheter. Respondenterna har valts 

utifrån deras uppdrag och relevans i förhållande till årets tema.  

1.2.1 Svar på enkäten har inkommit från följande: 

Arbetslivsförvaltingen, Fritids- och folkhälsoförvaltingen, Förskoleförvaltingen, 

Grundskoleförvaltingen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltiningen, 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen, 

Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Servicekontoret, Sociala omsorgsförvaltningen, 

Stadsledningskansliet, Tekniska förvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, 

AB Bostäder, Borås Djurpark, Borås Elnät, Borås Energi och miljö samt. 

Fristadbostäder,  
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2 Redovisning av resultat 

 Kommunens serviceskyldighet 

Nedan redovisas en sammanställning av alla svar. För en detaljerad redogörelse 

av enskilda frågor se bifogad bilaga. 

2.1.1 Likvärdig tillgång till service och ett gott bemötande 

Nämnderna och bolagen säkerställer att alla får likvärdig tillgång till kommunal 

service genom att använda sig av olika kanaler för informationsspridning som 

exempelvis web, broschyrer, telefon eller personliga möten i 

tillgänglighetsanpassade lokaler. Andra, som exempelvis mötesplatserna 

erbjuder generösa öppettider för att göra det möjligt för fler att ta del av deras 

verksamheter. Flera verksamheter har informationsmaterial på olika språk eller 

använder sig av tolk vid behov. En del nämnder erbjuder ingen service till 

allmänheten, eller enbart till vissa målgrupper som exempelvis remitterande 

personer från Arbetsförmedlingen. Andra arbetar med biståndshandläggning 

och utgår därmed från den enskilda individens behov av stöd. När det gäller 

information om dessa verksamheter går den att hitta på boras.se. Flera av de 

som har besvarat enkäten har nämnt samarbeten med föreningar eller andra 

verksamheter som ett sätt att nå ut med både information och aktiviteter till fler 

grupper. Tekniska förvaltningen tar även hjälp av intresseorganisationer för 

personer med olika typer av funktionsnedsättningar för att kvalitetssäkra och 

tillgänglighetsanpassa gångstråk och gator. Andra verksamheter analyserar den 

interna tillgängligheten med hjälp av exempelvis tillgänglighetsinventeringar och 

målgruppsanalyser. Flera har även svarat att likvärdig tillgång till service 

garanteras i och med att verksamheterna följer lagstiftning som exempelvis 

skollagen, webbdirektivet, LSS och Socialtjänstlagen. Vidare finns det centralt 

antagna kvalitéts- och kommunikationspolicys i Borås Stad som vissa arbetar 

utifrån. Andra har tagit fram riktlinjer utifrån sina egna arbetsplatser som rör 

likabehandling, mångfald och service. Någon respondent har även svarat att 

likvärdigheten säkerställs genom rutiner, arbetssätt och dialog på arbetsmöten. 

Andra menar att de ger lika service till alla de möter. En del förvaltningar har 

gett många exempel på hur de arbetar för att förbättra tillgången till de tjänster 

som de erbjuder. I grundskolorna genomförs exempelvis många olika insatser 

som särskilt stöd, kompletterande undervisning, läxhjälp lovskola och utökad 

undervisningstid. Grundskoleförvaltningen har även fått statsbidrag för att 

stärka likvärdigheten i utbildningssystemet.  

För att säkerställa ett gott bemötande och att diskriminering inte förekommer 

har merparten av verksamheterna svarat att de genomför olika typer av 

brukarenkäter, eller följer upp synpunkter enligt rutinerna för 

synpunktshanteraren. Vissa medarbetare har även rapporteringsskyldighet enligt 

Lex Sarah. I grundskolornas undersöks elevernas trygghet även med hjälp av 

trygghetsvandringar. Alla skolor har även en plan för arbetet med kränkande 

särbehandling. I flera verksamheter görs regelbundet olika typer av 

uppföljningar av värdegrundsarbetet. En del följer även upp inrapporterade 

anmälningar till olika myndigheter som bland annat Skolinspektionen. Någon 

nämner även Välfärdsbokslutet som ett verktyg för att undersöka 
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likvärdigheten. Vissa verksamheter har svarat att de särskilt beaktar kön och 

ålder när de följer upp sina insatser, medan andra gör mer generella analyser 

utifrån ett samlat underlag av brukarenkäter och inkomna synpunkter. Flera av 

respondenterna involverar inte brukare eller medborgare i uppföljningen av sina 

verksamheter, eller har inte nämnt detta i sina svar. En förvaltning gör inga 

specifika uppföljningar av diskriminering, utan arbetar mer allmänt med frågan i 

det dagliga arbetet. En annan menar att ett gott bemötande säkerställs i den 

dagliga kontakten med invånare, medarbetare och samarbetspartners.  Några 

respondenter har svarat att det ingår i medarbetarnas profession att kunna möta 

olika människor på ett professionellt sätt. Alla som kontaktar verksamheten får 

ett likvärdigt bemötande och en god service.   

Av svaren framgår att många verksamheter arbetar med 

diskrimineringsfrågorna utifrån SAM-kalendern för att säkerställa att ingen 

anställd diskrimineras. På en del arbetsplatser får medarbetarna även 

fortbildning eller handledning efter behov. Hos någon verksamhet ingår frågor 

om bemötande, attityd och värdegrund i introduktionen av nya medarbetare. På 

en annan arbetsplats ingår denna typ av frågor i verksamhetsplaner och interna 

rutiner. Bemötande och värdegrundsfrågor diskuteras även i samband med 

både medarbetar- och lönesamtal. Att arbeta för att behålla kompetent personal 

lyfts också fram som en viktig aspekt för att bibehålla ett gott och professionellt 

bemötande. Andra förvaltningar arbetar enligt ett rättighetsbaserat arbetssätt 

och nämner våldsprevention som ett sätt att garantera ett icke-diskriminerande 

och professionellt bemötande.  

När det gäller resultatet av de utvärderingar som görs arbetar nämnderna och 

bolagen vidare med detta på lite olika sätt. I de flesta fall analyseras 

utvärderingarna av chefer på olika nivåer. Slutsatserna presenteras för nämnden 

och ligger sedan till grund för förbättringar och fortsatt arbete. I en del 

verksamheter används utvärderingsresultatet som underlag för kommande års 

verksamhetsplaner eller diskuteras i samband med budget. Andra arbetar med 

uppföljningar i linje med arbetssättet ständiga förbättringar. En del 

verksamheter har även svarat att de tar fram handlingsplaner och genomför 

utredningar vid behov. Flera diskuterar resultatet på olika möten med 

medarbetarna. Vid behov involveras även fackliga representanter. En har svarat 

att de inte har arbetat vidare med resultatet i sin verksamhet. 

2.1.2  Information och blanketter 

För att undersöka olika gruppers tillgång till kommunala tjänster ställdes ett 

antal frågor om material på olika språk och rutiner för att säkerställa att viktig 

information når mottagaren.  

När det gäller information om verksamheterna anser 90 % av respondenterna 

att det är lätt att hitta. En har dock synpunkter på den informationen som finns 

på Borås Stads hemsida som beskrivs som knapphändig och svårfunnen. De 

vanligaste kanalerna för att sprida information till allmänheten är social medier, 

boras.se, egna hemsidor samt tidningar och annan media. Flera av 

verksamheterna sprider även information genom att affischera, skicka ut 
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material till förvaltningsbrevlådor och privatpersoner eller via samarbeten och 

direktkontakt med medborgare.  

Majoriteten av verksamheterna anser inte att det är ett krav att kunna förstå 

svenska lika bra som de själva, eller att det krävs någon särskild kunskap för att 

ta del av information och annat material som de tillhandahåller. Enligt några är 

dock en grundläggande kunskap om verksamheternas uppdrag en förutsättning 

för att kunna ansöka och ta del av vissa insatser. Vissa verksamheter har även 

blanketter som kräver en del förkunskaper inom området. En del processer, 

som exempelvis plan- och byggprocessen innehåller mycket facktermer, vilket 

beskrivs som nödvändigt för att det ska bli korrekt enligt gällande lagstiftning. 

Dessa termer förklaras på Borås stads hemsida. När det gäller blanketter anser 

hälften av respondenterna att goda svenskkunskaper är en förutsättning för att 

kunna förstå en del av dessa. Som en respondent skriver är blanketter svårast 

att anpassa eftersom det saknas utrymme för förklaring av facktermer. Några 

respondenter har svarat både ja och nej på samtliga typer av material eftersom 

vissa verksamheter har översatt och tillgänglighetsanpassad information och 

andra inte. Flera har även tagit fram material som exempelvis broschyrer på 

lättläst svenska eller översatt viss information till flera språk. 65 % av bolagen 

och nämnderna har svarat att de har blanketter på andra språk än svenska. Av 

svaren framgår att de vanligaste språken är engelska, finska arabiska och 

somaliska. Några har inte angett några särskilda språk, utan har svarat att 

blanketter finns översatta på de vanligast förekommande språken. I de allra 

flesta fall går blanketterna att skriva ut från internet. Flera verksamheter har få 

eller inga egna blanketter.   

När det gäller frågan hur verksamheterna säkerställer att alla förstår skriftlig 

information har de flesta svarat att det utöver översatt och anpassat material 

även finns möjlighet att få vissa uppgifter muntligt via telefon, fysiska besök 

eller uppläst på webben. Vid fysiska besök kan medarbetarna även hjälpa till 

med att fylla i blanketter på plats. I en verksamhet går handläggarna oftast 

igenom viktiga handlingar muntligt med klienten. En annan stämmer av att 

besökarna har förstått skriftlig information vid möten och andra 

informationstillfällen. I svaren beskrivs även flera olika metoder för att 

säkerställa att personer förstår muntlig information. Många verksamheter 

använder sig Google translate, tar hjälp av medarbetare som pratar flera språk 

eller förklarar med enklare ord om personen inte förstår. Tolk används vid 

behov, eller när besökaren själv efterfrågar det. Några använder sällan eller 

aldrig tolk eftersom de inte har den typen av verksamhet. Flera verksamheter 

har svarat att de ställer kontrollfrågor vid möten för att försäkra sig om att 

deltagaren har förstått informationen. En annan metod som en verksamhet 

använder sig av är att be besökaren att återberätta information som de har fått 

under mötet. Andra har svarat att de skickar ut mötesanteckningar och annan 

skriftlig dokumentation till klienten efter besöket. Vissa verksamheter är ålagda 

enligt lag att individanpassa sin information. På Sociala omsorgsförvaltningen 

arbetar personalen med bildstöd, teckenspråk eller annan alternativ 

kommunikation. Några av de som har svarat på enkäten saknar metoder och 
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rutiner för att säkerställa att besökarna förstår både muntlig och skriftlig 

information. 

 Inflytande och medborgardialog 

Anordnar ni medborgardialog, samråd eller andra typer av 

invånardialoger. 

Svarsfrekvens: 87 % (20/23) 

85 % av verksamheterna anordnar någon form av dialog där invånarna ges 

möjlighet att påverka. I svaren ges en mängd exempel på olika typer av dialoger 

som exempelvis brukarråd, nätverksträffar, bomöten och verksamhetsdialoger i 

olika frågor. Den vanligaste formen av dialog är medborgardialog, följt av 

samråd med olika invånargrupper. Utifrån Borås Stads modell för 

medborgardialoger har majoriteten svarat att mötena motsvarar dialog- eller 

inflytandenivån. Detta kan dock variera beroende på fråga och 

verksamhetsområde. Flera har även svarat att dialogen befinner sig på 

informationssteget. Några verksamheter har inte genomfört några 

medborgardialoger alls, eller har inte haft möjlighet att göra detta under det 

gånga året på grund av pandemin. 

 

Är frågorna som dialogen behandlar påverkbara?  

Svarsfrekvens: 74% (17/23)  
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Av de nämnder och bolag som anordnar invånardialoger har 53 % angett att 

frågorna som diskuteras i dessa forum är möjliga att påverka. Nästan lika många 

(47 %) har svarat delvis eller nej på samma fråga. Många menar att det beror på 

syftet med mötet, eller vilka frågor som ska behandlas. Enligt en respondent är 

frågorna oftast och mestadels påverkbara, om än kanske inte i sin helhet. En 

sådan process kan vara tidskrävande och förutsätter samverkan. Som en annan 

skriver är ambitionen att frågorna ska vara möjliga att påverka. Flera av 

respondenterna ger exempel på frågor som invånarna har getts möjlighet att 

påverka som ämnet för medborgardialogen eller förändringar av olika miljöer. 

För förvaltningar som arbetar med myndighetsutövning är möjligheterna till 

inflytande mer begränsade. Däremot anser merparten av respondenterna att 

syftet med mötet är tydligt för alla som deltar. Det säkerställs genom kallelser 

och tydliga mötesagendor. Det är även viktigt att de som ansvarar för dialogen 

är tydliga med syftet med mötet. Utgångspunkten är att det ska vara tydligt, 

men som några respondenter skriver är det svårt att garantera att så alltid är 

fallet.  En verksamhet har svarat att de inte har utvärderat detta med deltagarna.  

På frågorna hur och till vilka resultatet återrapporteras har flera uppgett att 

protokoll och minnesanteckningar skickas ut till de som deltagit i dialogen eller 

publiceras på Borås Stads hemsida. En del verksamheter sammanställer även 

rapporter som distribueras i samma kanaler. I vissa fall sprids informationen via 

broschyrer eller dagspress. Personer som har skickat in skriftliga synpunkter får 

återkoppling i brevform.  Det förekommer även att verksamheterna 

återrapporterar via e-post eller samtal med invånarna.  Beroende på ämnet för 

dialogen rapporteras resultatet även till verksamhetschef, förvaltningsledning 

eller nämnd. Informationen sprids även till medarbetare och övriga berörda 

som exempelvis myndigheter och andra externa aktörer.  

Vilka kanaler använder ni för att sprida information om samråd och 

invånardialoger?  

Svarsfrekvens: 78 % (18/23)  
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De kanaler som flest verksamheter använder för att informera om samråd och 

andra dialoger är boras.se och annat. Annat kan exempelvis vara egna hemsidor, 

lappar i trapphus och utskick till olika målgrupper. Andra kanaler som nämns är 

affischering, nätverk och aktiviteter för allmänheten såsom områdesdagar. Vilka 

kanaler som används beror på ämnet för dialogen samt vilka grupper som 

verksamheterna önskar nå.   

Drygt 40 % av respondenterna har uppgett att det finns grupper som de har 

svårt att nå idag. Det kan vara personer som inte har svenska som modersmål 

eller är integrerade i samhället. Flera har svarat att de har svårt att nå barn och 

unga i sina verksamheter. Det kan även vara svårt att få kontakt med personer 

som inte redan deltar i någon insats eller är aktiva i en förening. Vissa 

brukargrupper är även tveksamma till att delta i undersökningar. Vilka grupper 

som är svåra att få kontakt med skiljer sig även åt beroende på verksamhet. En 

utmaning som en förvaltning nämner är att identifiera de som inte nås idag 

eftersom det kan finnas grupper som verksamheten inte ens är medvetna om 

att de förbiser. Flera verksamheter arbetar aktivt för att nå ut till fler människor 

genom exempelvis information och annonsering på hemsidor och sociala 

medier. Någon använder sig av riktad annonsering till specifika målgrupper eller 

områden i staden. Inom vissa verksamheter finns även funktioner som särskilt 

arbetar för att få fler att ta del av de insatser och aktiviteter som kommunen 

erbjuder. Några sådana exempel som nämns är kulturpedagoger, 

seniorhälsokonsulenter och handläggare som arbetar med insatser inom ramen 

för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  Några respondenter har även 

svarat att de arbetar för att nå ut till fler människor genom samverkan, 

nätverkande och dialog med invånare. 

 Samhällsorientering 

På frågan hur verksamheten säkerställer att deltagarna uppnått målen efter 

genomgången kurs har Arbetslivsnämnden svarat att uppdraget inte innehåller 

några fördefinierade kvalitets- eller kunskapsmål, utan enbart närvarobaserade 

intyg som ska delas ut. Målet är att alla som tillhör målgruppen ska erbjudas 

samhällsorientering så snart som möjligt efter att den initiala 

bosättningsprocessen är klar. Eftersom kommunen inte är ålagd att följa upp 

några effektmål varken på lång eller kort sikt är detta inte något som utvärderas. 

 Integrationsråd och dialogmöten 

Enligt Arbetslivsnämnden bidrar integrationsrådet och dialogmötena till 

delaktighet genom att de föreningar som bjuds in får en möjlighet att ha en 

dialog med kommunen i olika frågor som de själva kan vara med att utforma. 

Föreningsrepresentanterna har även möjlighet att påverka dagordningen inför 

kommande möten och komma med förslag på personer eller verksamheter som 

de vill bjuda in. Under mötena förs en dialog om olika frågor som lyfts av 

föreningarna. Föreningsrepresentanterna får även information om vart de kan 

vända sig för att få hjälp med olika frågor, vilket bidrar till att öka 

medlemmarnas delaktighet i samhället. Syftet med mötena är att ge de etniska 

föreningarna möjlighet till dialog och samverkan med kommunen i frågor som 

berör dem. Det beskrivs även som ett tillfälle för tjänstepersoner att få 

återkoppling från föreningarna inför det fortsatta arbetet. På frågan hur 
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verksamheten säkerställer att deltagarna upplever att de är delaktiga menar 

nämnden att detta säkerställs genom uppföljningar. Vid varje möte ges även alla 

representanter möjlighet att berätta om sin förening och lyfta eventuella 

utmaningar och önskemål.   

Utifrån delaktighetstrappan beskrivs mötena som en blandning av dialog och 

inflytande. Vissa frågor befinner sig på dialognivån, medan andra ger möjlighet 

till inflytande som när representanterna beslutar vem eller vilka som ska bjudas 

in till kommande möten. I vissa fall har dialogen mynnat ut i ett fortsatt arbete 

där föreningarna har arbetat vidare med gemensamma aktiviteter. Frågorna som 

diskuteras i de olika forumen är påverkbara eftersom föreningarna själva avgör 

vad de vill ta upp på mötena. En del av mötena ägnas åt information som 

tjänstepersonerna ansvarar för, men det finns alltid möjlighet att komma med 

synpunkter och utvecklingsförslag. Vidare anser nämnden att syftet med 

mötena är tydligt för alla som deltar även om det kan behöva repeteras när nya 

representanter medverkar.  Efter varje möte skickas protokollet till föreningarna 

som sprider detta vidare till sina medlemmar. Vid varje tillfälle följs föregående 

mötes protokoll upp och deltagarna har möjlighet att framföra eventuella 

synpunkter eller önskemål. Integrationsråd och dialogmöten utvärderas även 

årligen. 
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3 Avslutande diskussion 

 Kommunens serviceskyldighet 

I ”Program för ett integrerat samhälle” förkunnas att ”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.” När det gäller kommunal service 

regleras detta bland annat i förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska 

myndigheter vara serviceinriktade. Kommunen har även en skyldighet att vara 

tillgänglig för kontakter med invånare(SFS 2017:900). Det kan ske på många 

olika sätt. I föregående avsnitt gavs många exempel på hur olika verksamheter 

arbetar för att säkerställa en likvärdig tillgång till service genom att exempelvis 

använda sig av olika typer av informationskanaler, översätta material till flera 

språk samt ha öppet utöver ordinarie kontorstider. Att vara tillgänglig för besök 

är som flera statliga utredningar konstaterat särskilt viktigt för nyanlända och 

andra grupper som på grund av språk- eller kunskapsbrister kan ha svårt att ta 

del av elektroniska tjänster (SOU 2009:92). Trots ökade möjligheter att erbjuda 

service digitalt är det därför viktigt att även i fortsättningen ge möjlighet till 

fysiska besök. Samtidigt är det positivt att många av bolagen och nämnderna 

har information på olika språk, både på webben och i form av broschyrer och 

blanketter. Även om de flesta av respondenterna anser att material och 

information om verksamheterna är både lättbegripligt och enkelt att hitta finns 

det sådant som kan förbättras. Det gäller främst en del blanketter som många 

menar kräver både förkunskaper och en viss nivå av svenska för att kunna ta 

del av. I vissa fall är även en viss förståelse av kommunens organisation 

nödvändig för att kunna ansöka om stöd och service. Enligt Förvaltningslagen 

ska inga särskilda kunskaper krävas för att ta del av myndigheternas tjänster 

(Prop. 2016/17:180). I praktiken är det förstås en utmaning, särskilt i en 

komplex organisation som en kommun.  

För att undersöka möjligheten för olika grupper att ta del av kommunal service 

ställdes även frågor om hur verksamheterna säkerställer att personer som inte 

har svenska som modersmål förstår den information som de får. Några av de 

många tillvägagångssätt som verksamheterna gett exempel på är översättning av 

texter, tolk vid behov, kontrollfrågor, att förklara på olika sätt eller med enklare 

ord. Ett annat sätt att försäkra sig om att besökare har förstått är att be dem att 

återge informationen. Ett annat gott exempel är Sociala omsorgsförvaltningens 

arbete med individanpassad information. Flera verksamheter har även svarat att 

de säkerställer en likvärdig tillgång till service genom att arbeta utifrån centrala 

eller egna styrdokument. Några hänvisar även till lagstiftning. Att följa 

lagstiftning är en skyldighet, men svarar inte nödvändigtvis på frågan hur 

likvärdigheten efterlevs och garanteras i det dagliga arbetet.  

När det gäller uppföljning av diskriminering är det vanligast att detta sker 

genom olika typer av enkäter, utredningar och analyser av klagomål och 

anmälningar till myndigheter. Merparten arbetar på likande vis för att säkerställa 

att verksamhetens bemötande uppfattas som gott. Majoriteten av 

verksamheterna involverar invånarna i uppföljningsprocessen, om än i olika 
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utsträckning. Enligt Statskontoret är det nödvändigt att ställa frågor till 

medborgarna för att få information om hur allmänheten uppfattar bemötande 

och service (Statskontoret, 2011). Till syvende och sist är det invånarna som 

avgör om verksamheter är av tillräckligt god kvalitet. I propositionen om en 

utvecklad offentlig förvaltning förordar regeringen därför att invånarna bör 

inkluderas i de offentliga verksamheternas utvecklingsarbete (Prop. 2009/2010: 

175). Ett bra exempel på hur medborgare kan involveras är Tekniska 

förvaltningens samarbete med brukarorganisationer för personer med 

funktionsnedsättningar. Det är även positivt att vissa verksamheter följer upp 

statistik utifrån diskrimineringsgrunderna kön och ålder. Vilken typ av data som 

är möjlig att samla in för att undersöka eventuella skillnader mellan grupper är 

en komplicerad fråga som det tyvärr inte finns utrymme för att diskutera i det 

här sammanhanget. Det är likväl ett viktigt område att undersöka vidare. Av 

bolagen och nämndernas svar framgår att flera verksamheter i dagsläget inte gör 

några uppföljningar som inkluderar invånare. En del verkar även anse att 

tjänstepersonernas professionalism är tillräckligt för att garantera att varken 

fördomar eller diskriminering förekommer. Möjligen har några respondenter 

missuppfattat frågan hur de följer upp att ingen diskrimineras eftersom de 

enbart har redogjort för hur de arbetar med personalen enligt rutinerna för 

SAM-kalendern. Visserligen är alla arbetsgivare skyldiga att arbeta förebyggande 

mot diskriminering på arbetsplatsen, men när det gäller myndigheternas 

serviceskyldighet syftar denna till att trygga allmänhetens rätt till att inte 

diskrimineras i kontakten med det offentliga.  

Av de som följer upp diskriminering och bemötande använder merparten 

resultatet av undersökningarna till att förbättra och utveckla sitt arbete. 

 Inflytande och medborgardialog 

17 av 20 kommunala bolag och nämnder anordnar medborgardialoger, samråd 

eller andra typer av dialoger. I de flesta fall kännetecknas mötena av en relativt 

hög delaktighet, motsvarande dialog- eller inflytandesteget i delaktighetstrappan. 

I praktiken verkar dock invånarnas möjlighet att påverka mötenas innehåll och 

utfall variera. Även om över hälften menar att frågorna som dialogen behandlar 

är påverkbara, har 47 % av respondenterna svarat delvis eller nej på den frågan. 

Som en av de svarande beskriver är frågorna oftast och till största delen möjliga 

att påverka, men kanske inte i sin helhet. Ambitionen är att frågorna ska vara 

påverkbara. Flera verksamheter har även svarat att deras dialoger befinner sig 

på informationsnivån, eller att medborgarnas möjlighet delaktighet beror på 

vilket ämne det handlar om. I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka 

att även om information är en förutsättning för att människor ska kunna vara 

delaktiga i samhället, uppfyller inte informationsmöten kriterierna för 

medborgardialog. Enligt både SKR:s och Borås Stads modeller för 

medborgardialog är en förutsättning för att ett möte ska få kallas en dialog att 

deltagarna har en reell möjlighet att påverka de frågor som forumet syftar till att 

diskutera (SKR, 2019). Informationsmöten är nödvändiga, men det är viktigt att 

vara tydlig om syftet är att informera om en fråga som är färdigbehandlad. 

Merparten av bolagen och nämnderna anser att syftet med mötet är tydligt för 
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alla som deltar. Detta säkerställs genom bland annat kallelser inför dialogen och 

tydliga dagordningar på mötet. Resultatet av dialogen återrapporteras sedan till 

de som deltagit i mötet eller inkommit med synpunkter och förslag.  

Verksamheterna använder sig av en mångfald av kanaler för att informera om 

samråd och invånardialoger. Valet av kanal beror på målgruppen och ämnet för 

dialogen. Av svaren framgår att flera av verksamheterna har svårt att nå vissa 

grupper av människor idag, däribland barn, unga och personer med bristande 

svenskkunskaper. Även om många arbetar aktivt med informationsspridning, 

verkar det vara en utmaning att nå de grupper som omfattas av programmet för 

den här uppföljningen. Huruvida det innebär att nyanlända och utrikesfödda är 

underrepresenterade i de dialoger som kommunen anordnar behöver 

undersökas ytterligare. 

 Samhällsorientering 

Enligt ”Program för ett integrerat samhälle” ska samhällsorientering med hög 

kvalitet erbjudas alla nyanlända. Vad som avses med hög kvalitet framgår inte i 

programmet. Enligt Länsstyrelserna, som har det samordnade uppdraget för 

samhällsorienteringen, ska utbildningen bland annat ge kunskap om 

grundläggande rättigheter och skyldigheter, vardagsliv och det svenska 

samhällets organisering. På den frågan har Arbetslivsnämnden svarat att 

uppdraget inte innehåller några kvalitetsmål. Av den anledningen är det inget 

som följs upp i dagsläget. Uppenbart är att verksamheten och programmets mål 

i detta fall inte motsvarar varandra till fullo. 

  Integrationsråd och dialogmöten 

I programmet slås det även fast att kommunen ska ge möjlighet till delaktighet 

genom samverkansmöten som dialogmöten och integrationsråd. Enligt 

Arbetslivsnämnden bidrar forumen till delaktighet genom att föreningarna ges 

möjlighet att påverka mötets innehåll och de frågor som diskuteras. 

Information från mötena sprids sedan vidare till föreningsmedlemmarna, vilket 

bidrar till att öka deras delaktighet i samhället. Utifrån delaktighetstrappan 

befinner sig mötena på dialog- eller inflytandenivån. Resultat och beslut 

återrapporteras till föreningarna i form av protokoll som skickas ut efter 

mötena. Både integrationsråd och dialogmöten utvärderas årligen. 
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4 Slutsatser och utvecklingsområden 

Utifrån verksamheternas svar har vi kommit fram till följande slutsatser och 

förslag på utvecklingsområden:  

 Borås Stads nämnder och bolag arbetar för att alla invånare ska få ett 

bra bemötande och god kommunal service. Merparten av 

verksamheterna följer upp invånarnas synpunkter i de utvärderingar 

som görs för att säkerställa att ingen diskrimineras eller bemöts illa. Ett 

utvecklingsområde är att få fler att involvera medborgare i utvärderingar 

och annan verksamhetsutveckling. Ett annat område att undersöka 

ytterligare är hur diskriminering i kontakter med allmänheten bäst kan 

utredas och följas upp.  

 I stort sett alla bolag och nämnder som har deltagit i uppföljningen 

anordnar någon form av forum, där invånarna ges möjlighet att vara 

delaktiga. I flera fall kan dock invånarnas reella möjligheter att påverka 

förbättras. Ett annat utvecklingsområde är att nå ut till fler barn, unga 

och utrikesfödda.  

 Alla som tillhör målgruppen erbjuds samhällsorientering. Däremot 

framgår inte vad som avses med hög kvalitet, det är inte heller något 

som utvärderas i dagsläget.  

 Borås Stad för en regelbunden dialog med de etniska föreningarna, 

vilket bland annat sker i Integrationsrådet och dialogmöten.  Forumen 

bidrar till delaktighet genom att sprida information och samverka kring 

de frågor som föreningarna lyfter. Hur utrikesfödda och nyanlända ser 

på sina möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande i kommunen 

behöver undersökas ytterligare.  
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6 Bilaga 

I denna bilaga redovisas svaren för varje fråga separat. Fritextfrågor och 

kommentarer har utelämnats eftersom de har redogjorts för i tidigare avsnitt. 

 Kommunens serviceskyldighet 

 

Är det lätt att hitta information om era verksamheter? 

Namn  Antal  %  

Ja  18  90  

Nej  1  5  

Vet ej  1  5  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  

 

 
 

Om ni tillhandahåller blanketter, går dessa att skriva ut från internet? 

Namn  Antal  %  

Ja  18  90  

Nej  0  0  

Delvis  2  10  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  

 

 
 

 

  



BILAGA 
 

23 
 

Förutsätter följande material som ni tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och förstå 

svenska lika bra som ni själva? 

Broschyrer och annat informationsmaterial? 

Namn  Antal  

Ja  7  

Nej  15  

Vet ej  0  

Total  22*  

*Flera svarsalternativ är möjliga 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  

 

 
 

Borås Stads hemsida? 

 

Borås Stads 

hemsida?Namn  
Antal  

Ja  6  

Nej  11  

Vet ej  5  

Total  22*  

* Flera svarsalternativ är möjliga 

 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  
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Blanketter? 

Namn  Antal  

Ja  10  

Nej  12  

Vet ej  0  

Total  22*  

*Flera svarsalternativ är möjliga  

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  

 

 
 

Finns blanketter översatta till andra språk än svenska? 

 

Namn  Antal  %  

Ja  13  65  

Nej  7  35  

vet ej  0  0  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  
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Krävs särskild sakkunskap om vissa ämnen, eller om samhället för att kunna ta del av den 

information som ni erbjuder? 

Namn  Antal  %  

Ja  4  20  

Nej  11  55  

Delvis  5  25  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  
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 Medborgardialog och inflytande  

 

Anordnar ni medborgardialog, samråd, eller andra former av dialoger där invånarna ges 

möjlighet att påverka? 

 

Namn  Antal  %  

Ja  17  85  

Nej  3  15  

Vet ej  0  0  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

87% (20/23)  
 

 
 

Är frågorna som dialogen behandlar påverkbara? 

Namn  Antal  %  

Ja  9  52,9  

Nej  1  5,9  

Delvis  7  41,2  

Total  17  100  

 

 

Svarsfrekvens  

74% (17/23)  
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Är syftet med mötet tydligt för alla som deltar? 

Namn  Antal  %  

Ja  15  88,2  

Nej  1  5,9  

Vet ej  1  5,9  

Total  17  100  

 

 

Svarsfrekvens  

74% (17/23)  

 

 
 

 

Till vilka återrapporteras resultatet?  

Namn  Antal  

Invånare och 

civilsamhällsorganisationer 
14  

Borås Stads anställda  11  

Politiker  13  

Övriga  10  

Total  48*  

*Flera svarsalternativ är möjliga 

 

Svarsfrekvens  

78% (18/23)  
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Vilka kanaler använder ni för att sprida information om samråd och invånardialoger? 

Namn  Antal  

Borås Tidning  8  

Borås Stads hemsida  12  

Sociala medier  10  

Annat  12  

Total  42*  

 

*Flera svarsalternativ är möjliga  

 

 

Svarsfrekvens  

78% (18/23)  

 

 
 

Finns det grupper som ni har svårt att nå idag? 

Namn  Antal  %  

Ja  8  42,1  

Nej  5  26,3  

Vet ej  6  31,6  

Total  19  100  

 

 

Svarsfrekvens  

83% (19/23)  
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 Samhällsorientering  

 

Följer ni upp vilka effekter kursen har gett deltagarna på lång sikt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Nej  1  100  

Total  1  100  
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 Integrationsråd och dialogmöten  

 

Är frågorna som mötet behandlar påverkbara? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Delvis  0  0  

Total  1  100  

 

 

 

 

 
 

Är syftet med mötet tydligt för alla som deltar? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  100  

Nej  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  1  100  

 

 

 

 

 
 

 



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 
033-35 84 69

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00031 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar 

med mera 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar ge de tjänstepersoner som framgår av underlaget, 

fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar med mera enligt angivet 

sätt.  Denna fullmakt gäller från och med 23 mars 2021 till och med 2022 års 

utgång.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden fattar varje mandatperiod eller vid behov ett beslut om vilka 

tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera. 

De tjänstepersoner som framgår av beslutsförslaget förslås få fullmakt att 

representera Arbetlivsnämnden på det sätt som anges.   

Arbetslivsnämnden ger fullmakt till:  

 förvaltningschef Tina Arekvist Lundell

 verksamhetschef Lennart Gustavsson

 verksamhetschef Hans Johansson

 HR-chef Maria Mencevski

 SAS (socialt ansvarig samordnare)

 eller den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe.

Fullmakten innebär: 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 

utföra, fullfölja och bevaka Arbetslivsnämndens talan samt ta emot delgivningar 

och anta eller förkasta förlikningsförslag. 

Att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Arbetslivsnämnden rätt kan vara 

ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt.  

Att å Arbetslivsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 

delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av andra slag. 

Att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också 

uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 

 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00043 1.1.3.25 

Lokal för lokalvårdsorganisationen Vulcanus 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om att förhyra 

lunch och omklädningsrum på Österlånggatan 74.     

Ärendet i sin helhet 

Lokalvårdsgruppen Återbruk uppdrag är att som ett led i arbetsträningen utföra 

lokalvård i kv. Vulcanus för Arbetslivsförvaltningen, Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen.  

Uppdraget har under senare år utökas och idag erbjuds arbetsträning och 

åtgärdsanställningar för ca 30 deltagare med stöd av 3 handledare. 

Verksamheten finansieras av intäkter i form av lokalvård från 3 förvaltningar. 

Gruppen har utökats under senaste åren. Inom verksamheten finns behov av 

utökat lunchrum och omklädningsrum för att erbjuda fler deltagare 

arbetsträning. I samband att Samhall har lämnat lokalen i fastigheten finns stort 

behov av att överta dessa lokaler.   

Aktuell lokal är anpassad för lokalvårdsgruppen och finns i nära anslutning till 

nuvarande verksamhet och med både omklädningsrum och lunchrum 

tillgängliga som är anpassade för ändamålet. Lokalytan är 166 m2 med en 

årshyra 221 kr. 

Finansiering sker helt inom Återbruks befintliga budget och genom ökade 

intäkter       

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Lokalförsörjningsnämndens beslut 2021-03-25 Delegationsbeslut

förhyrning Vulcanus 15 - Österlånggatan 74.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden.



Borås Stad 
Sida 
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Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 



Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-25 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00085 2.6.1.2 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

Delegationsbeslut förhyrning Vulcanus 15 - 
Österlånggatan 74 

Delegationsart 
Delegationsbestämmelser 2021 ärende 4.4c; Teckna externa hyresavtal 
understigande 5 mkr inom den totala kontraktstiden  

Beslut 
Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar att teckna avtal avseende lokalen på 
Österlånggatan 74 i enlighet med gällande delegationsbestämmelser 2021 4.4c, 
under förutsättning att Arbetslivsnämnden godkänner avtalsförslaget.       

Beslutsunderlag 
1. Förslag på hyresavtal

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden 

Thobias Mattsson 
Avd. chef Hyres- och förvaltningsavdelningen 



Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Vulcanus 15
Adress Österlånggatan 74
Hyresvärd Offentliga hus
Yta ca 166 kvm
Hyra 221 610 kr/år 1 335  kr/kvm
Index 80%
Avtalstid 2029-03-31 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2021-06-01
Moms Exkl.

Hyra Arbetslivsnämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 217 kr/kvm
Årshyra 202 022 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 166 kvm



 

 

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 
033-35 84 69 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-04-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00041 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08 § 101  

Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 

handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.  

Dnr 2021-00006 

 

2. Statsbidrag för finskt förvaltningsområde.  

Dnr 2021-00036 

 

3. Miljö- och konsumentnämndens beslut 2021-03-23, § 58, 

Miljömålsuppföljning T3 2020, Borås Stad. 

Dnr 2021-00039 

 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 70 

Motion Nollvision för hemlösheten i Borås. 

Dnr 2020-00048 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 63  

Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. 

Dnr 2020-00110 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 64  

Feriejobb 2021. 

Dnr 2021-00023 

 

7. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 118  

Socialt hållbart Borås 

 

8. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 119 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 

Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

9. Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 130  

Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020 

 

10. Arbetslivsförvaltningen 2021-03-09 FSG-Protokoll.                

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

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 
033-35 84 69 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00042 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-02-23 § 8-11. 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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