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1 Inledning 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som leder till att individen kan försörja sig själv skall prioriteras. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring, samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet ligger 
också invandrarservice och insatser för nationella minoriteter, romsk inkludering samt finsk 
förvaltningsområde. 

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 2017-

05 
Budget2018 

Budget 
2018-05 

Utfall 2018-
05 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-4 119 -14 221 -5 890 -3 683 -14 221 0 

Politisk 
verksamh
et 

-528 -1 489 -619 -543 -1 489 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-28 662 -77 878 -32 280 -29 798 -75 878 2 000 

Försörjnin
gsstöd 

-25 329 -56 500 -23 542 -25 562 -54 500 2 000 

Integratio
n 

-386 -4 486 -1 866 -2 502 -4 486 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-28 399 -55 258 -27 551 -26 012 -57 258 -2 000 

Feriearbet
en 

0 -15 300 0 0 -15 300 0 

Övrigt -2 231 -4 400 -1 819 -2 332 -4 400 0 

Buffert 0 -2 318 -966 0 0 2 318 

Summa -89 654 -231 850 -94 533 -90 432 -227 532 4 318 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plus resultat med 4 318 tkr. Resultatet består av underskott 
med, - 2 000 tkr Arbetsmarknadsinsatser, + 2 000 tkr Övrig IFO, + 2 000 tkr Försörjningsstöd samt 
buffert + 2 318 tkr. 

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 nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för nämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten beräknas 
gå plus minus noll. 
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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 2018, 56 500 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är t.o.m. maj 2018, 25 562 tkr. Budgeten för samma period är 23 542 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 2 020 tkr. Jämfört med 2017 är resultatet sämre med, 
233 tkr och jämfört med år 2016 är resultatet bättre med 13 472 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 54 500 tkr, verksamheten beräknas göra ett plusresultat med 2 000 tkr. 

Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2018 Utfall tkr 2017 Utfall tkr 2016 Utfall tkr 

Januari 5 157 Januari 4 942 Januari 5 705 

Februari 4 237 Februari 4 583 Februari 4 998 

Mars 5 469 Mars 5 492 Mars 5 830 

April 4 982 April 4 980 April 6 607 

Maj 5 717 Maj 5 332 Maj 5 894 

S.A Jan-Maj 25 562 S.A Jan-Maj 25 329 S.A Jan-Maj 29 034 

Prog.Bokslut 54 500 Bokslut 58 273 Bokslut 62 250 

Försörjningsenheten 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 
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 Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld  

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

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

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med maj har personalkostnaden varit 6 691 847 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 4 295 935 kr, 
personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 1 406 052 kr. Under samma period har 
minskningen av försörjningsstöd varit 2 171 551 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas 
med 6 000 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i maj varit 59 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2018-05-31, 796 hushåll jämfört med 2017-05-31, 903 hushåll 
och 2016-05-31, 1068 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2018-05-31, 463 
hushåll jämfört med 2017-05-31, 534 och 2016-05-31, 570. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2018-05-31, 98 %, jämfört 
med 2017-05-31, 98 % samt 2016-05-31, 97 %.    

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

 Digitaliserade ansökningar 

 SIP-samordnare (Samordnad individuell plan) 

 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Nya uppdrag 2018: 

Övertagit ansvaret för samverkan när det gäller hedersproblematik som tidigare hanterats av CKS. 

Borås Stad skall under år 2018 arbeta för att höja kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck 
samt på börja arbetet med tvärprofessionell samverkansrutin. 

En tvärprofessionell samverkansgrupp som ska arbeta med hedersrelaterade problem och våld kommer 
att skapas under året. På kunskapsbaserad grund ska Borås Stad, genom samverkan och samarbete 
mellan två olika aktörer, arbeta med att förebygga, upptäcka samt motverka att hedersrelaterade 
problem utvecklas och insatser samordnas. Uppstart på detta arbete kommer vara en 
halvdagarskonferens den 12:e juni där det bjuds in representanter från berörda förvaltningar och 
myndigheter för att diskutera hur Borås Stad skall arbeta vidare med en framgångsrik samverkan kring 
heder i syfte att ta fram en samverkansplan. Målsättningen är att i juni presentera en samverkansplan. 

Arbetet med att ta fram ett dokument som underlag för en handlingsplan avseende 
hedersproblematiken har tagits fram samt förslag till en nätverksgrupp med företrädare för berörda 
förvaltningar och myndigheter. Rekrytering av Kvalitetskoordinator inom hedersproblematiken pågår. 

Relationsvåldsenhet 

Relationsvåldsenheten som har ett tydligt ansvar i Borås Stad när det gäller att utreda, fatta beslut och 
följa upp ärenden som rör våld i nära relationer. Enheten har ansvaret för handläggning vad gäller 
personer över 18 år, som utsatts för våld i nära relationer, liksom uppdraget att samordna insatser 
internt och externt på operativ nivå, närmast medborgaren. Genom detta säkerställs att enskilda 
ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden. 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 2 000 tkr beroende på ej full bemanning av socialsekreterare 
på försörjningsenheten. 

Integration 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring samt integration i samhället och på arbetsmarknaden. 

Som övergripande ansvarig för kommunens integrationsarbete ska nämnden fungera som ett 
kunskapscenter som sprider information kring integrations och mångfaldsfrågor. 

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. 

Borås Stads flyktingmottagning som Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetar nämnden ihop med Marks 
Kommun. Verksamheten beräknas klara sin budget. De två olika kommunerna betalar för sina 
respektive invånare. Verksamheten består av administration, samhällsinformation samt köp av 
tolkservice. 

Ett kommunbidrag på 400 tkr har Arbetslivsnämnden fått för samhällsorientering för alla nyanlända. 
Övriga delar under integration där kommunbidraget används är invandrarservice, romsk inkludering 
och övriga nationella minoriteter. Under integration ingår också finskt förvaltningsområde som 
finansieras med statliga medel. Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 
Utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 
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Satsningar under integrationsområdet för år 2018 

 Romsk inkludering. 

 Samråd Nationella minoriteter. 

 Integrationsråd. 

 Dialogmöten, inbjuda samtliga invandrarföreningar samt ideella (idéburna) organisationer. 

 Mångfaldsinformation, arbete mot rasism och främlingsfientlighet. 

 Integrationsdag. 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer.  

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 551 560 kr, antal 98 i 
maj, antal 102 i april, antal 101 i mars, antal i 96 i februari, antal 94 i januari, till Förskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 4 401 880 kr, antal 292 
i maj, antal 285 i april, antal 268 i mars, antal 276 i februari, antal 272 i januari, till Grundskolenämnden 
för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 1 412 520 kr, antal 91 i 
maj, antal 88 i april, antal 87 i mars, antal 90 i februari, antal 91 i januari, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj har Arbetslivsnämnden överfört 11 721 949 kr, antal 
876 i maj, antal 893 i april,  antal 896 i mars, antal i februari 918, antal i januari 929, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

 Antalet mottagna flyktingar var 2018-05-31, 302 st, jämfört med 2017-05-31, 372 st. 

 Utav de 170 mottagna flyktingarna kommer 41 % från Syrien, 17 % Afghanistan, 11% från 
Somalia, 5 % från Palestina, 4 % från Irak, 3 % från Eritrea, 3 % från Iran, 1 % från Kongo, 
1 % Jemen, 1 % från Turkiet, 1 % från Jordanien, 1 % från Marocko, 1 % från Albanien, 1 % 
från Sudan samt 9 % statslösa. 

 Åldersmässigt är det 36 % i åldern 20-39 år, 23 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 12 % 16-19 år, 0-5 år, 
9 %, 3 % 6 år, samt 3 % 60 -. 

 51 % är män och 49 % är kvinnor.  

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 161 personer, utav de 161 personerna är det 
21 % som gått i skola 10-12 år, 20 % som gått i skola över 12 år, 15 % som gått i skola 7-9 år, 
9 % som gått i skola 4-6 år, 1 % som gått i skola 1-3 år, samt 34 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

Verksamheten Integration beräknas klara sin budget. 

Jobb Borås 

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

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett ordnar boende. 
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 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under maj 2018 har det varit 662 deltagare i verksamheten. 

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

 Aktiv hälsa 

 Coachande samtal 

 Datautbildning 

 Framsteget 

 Målskapande steget 

 Praktik 

 Studiesteget 

 Yrkessvenska 

Verksamheten består av: 

 Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med när det gäller arbetsmarknadsanställningar är: 

 funktionsnedsatta 

 långtidsarbetslösa 

 nyanlända 

 ungdomar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2018-05-31, 641 personer jämfört med 2017-05-31, 516 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2018-05-31, 59 personer jämfört med 2017-05-31, 78 personer. 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
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. 81 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under maj 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 2018 finns en budget på 1 826 tkr, under maj 
månad har det varit 20 personer från denna grupp som har haft en anställning. 
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 Ansvara för de projektmedel som samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga. 

 Ungdomslöner KRUT där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2018, har det 
varit under maj har det varit 13 ungdomar. 

 Lokalt kunskapslyft, där under maj månad har varit 5 st anställningar. 

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

Under maj 2018 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 245 Extratjänster 

 154 Trygghetsanställningar 

 88 OSA Anställningar 

 55 Särskilt anställningsstöd  

 49 Utvecklingsanställningar 

 36 Nystartsjobb 

 8 Lönebidrag 

 6 Ungdomsanställningar 

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

Nya uppdrag 2018: 

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

 "Mammor i arbete". Första gruppen igång enligt plan. 

 Uppsökande verksamhet, Finns nu kontinuerligt på samtliga mötesplatser, dock konstaterat 
ganska lågt utfall hittills att nå målgrupperna via mötesplatserna, planerar att medverka vid 
aktiviteter såsom Hässlefesten och motsvarande på andra områden för att kunna nå fler. 

 Stadsdelsvärdar. En enhetschef har anställts, 13 stadsdelsvärdar är anställda och är klara med 
utbildning på Borås Folkhögskola, de har börjat sitt arbete tvåskift på Hässleholmen/Hulta som 
är det första området. 2 lokala samordnare är anställda.  Planerad start på Norrby före 
sommaren, planerad start på Sjöbo september. 

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering pågår och förlag finns att 
stadsdelsvärdarna på mötesplatserna kommer att ansvara för verksamheten i samarbete med 
Återbruk. 

Verksamheten Jobb Borås beräknas göra ett underskott med 2 000 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.. 



Arbetslivsnämnden, Budgetuppföljning Maj 2018 11(12) 

Alternativa arbetsmarknaden 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men är inte beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatrin. 

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 110 personer har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

 Fixartjänst 

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

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Transporttjänst, interna och externa transporter 

 Snickeri 

 Restaurang 

 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 

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

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

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

 Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 

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

 VSB 

Nytt uppdrag 2018: 

 Tjafs projektet, cykla till återvinningsstationerna, implementering, stadsdelsvärdarna på 
mötesplatserna kommer att ansvara för verksamheten i samarbete med Återbruk. 

Arbetslivsnämnden ger också bidrag till den alternativa arbetsmarknaden, där verksamheten inte 
bedrivs av nämnden. Samverkan med studieförbundet Vuxenskolan fortsätter under 2018. 
Arbetslivsnämnden ger också bidrag till Stiftelsen Vitryssland, Guldkanten samt IF Elfsborg. 

Verksamheterna under den alternativa arbetsmarknaden beräknas gå plus minus noll. 

Övrigt 

Övrigt som består av personligt ombud, där staten finansiera 70 % av lönerna. I övrigt ingår också 
bidrag till Samordningsförbundet. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Maj 2018 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  903 800 796 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Maj 2018 

Mottagna flyktingar  372 600 302 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Maj 2018 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 438 500 582 

Antal växla bidrag mot 
lön  78 75 59 

 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Per-Olof Jinnegård 
Handläggare 
033 353885 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00060 1.2.3.2 

Riskanalys 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämndens fastställer Riskanalysen för år 2019 och översända denna 

till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.      

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde som finns inom nämnden. Intern kontrollplan 

har tidigare beslutas i samband med årsredovisningen. Från år med år 2019 

tidigareläggs beslutet och tas i samband med Arbetslivsnämndens möte i 

augusti. Inför 2019 har nämnden tagit sin utgångspunkt från riskanalysen från 

år 2018. Nämnden värderar nu dessa risker på nytt och eventuellt gör 

förändringar och kompletteringar i samband med nämndmötet. Därefter 

fastställs riskanalysen för 2019.  

Ärendet i sin helhet 

Riskanalyser behöver göras i många olika situationer och på olika områden. 

Syftet med riskanalyser är att identifiera risker som finns på de olika 

verksamhetsområdena och analysera riskerna som grund för att kunna besluta 

om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eller helt ta bort dessa risker. 

Riskanalysen skall leda till en intern kontrollplan som ska leda till att riskerna 

minimeras. 

Arbetslivsnämndens fastställer Riskanalysen för år 2019 efter eventuella 

genomförda förändringar och tillägg som framkommer på nämndmötet den 14 

juni 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019.
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1. Kommunstyrelsen

2. Stadsrevisionen
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation. 

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2019 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 

 

Försörjningsenheten Risk att kvalitetsledningssystemet inte följs 
Beskrivning 
Risk att rutiner, processer vid 
kvalitetsledningssystemet inte följs 

4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner med mera som är antagna. 
Personalen använder ej rutiner och 
så vidare. 

 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter anseende: Rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

 

Bemanning Risk för att socionomer inte kan rekryteras och 
behållas 
Beskrivning 
Socionom bristen kan i förlängningen påverka kvalitén 
på verksamheten 

6 Nej Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 
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3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

9 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod-kod 
finns på fakturan och 
organisationsnummer finns på 
fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest 

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftning. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

4 Nej Kontrollera att det blir rätt fakturerat 
gällande arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt 
medborgare och övriga. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. 
Underkommunstyrelsen finns en 
upphandlingsenhet som bevakar 
upphandlingar. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas 
för avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls 
korrekt. 

6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal.  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant 
hantering följs. Arbetslivsnämnden 
har en kontant kassahantering på 
Återbruk. 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Försörjningsstöd Risk för felaktiga utbetalningar. 
Beskrivning 
Säkra kvalitén på handläggning av ärenden samt 
minimera risken för felaktiga utbetalningar av 
försörjningsstöd. 

9 Ja Försörjningsenheten har två FUT-
Utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de 
två FUT-Utredarna finns andra 
åtgärder och kontrollinsatser på 
enheten. Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 

 

Verksamhetskontrolle
r 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden, 
barnavårds- och särskoleutredningar, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs 

6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

LSS      

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanstä
llningar 

Att rutiner vid anställning inte följs 
Beskrivning 
Säkra kvalitén vid anställningar av 
Arbetsmarknadsanställningar 

9 Ja Kontroll att rutinerna vid vid 
tillsättning av 
arbetsmarknadsanställningar följs. 

 

Försörjningsenheten Rutin vid hot och våld vid försörjningsenheten 
Beskrivning 
Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi 
försörjningsenheten 

9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid Försörjningsenheten följs. 

 

Externa Utförare Risk att externa utförare inte fullgör politiska beslut 
Beskrivning 
Kontrollera externa utförare som utför arbeten åt 
nämnden 

9 Ja Kontroll av externa utförare som 
utför arbete åt Arbetslivsnämnden. 
Kontrollen består av att utförandet 
är i enlighet med 
Arbetslivsnämndens beslut. 

 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte finns bostäder för nyanlända 
Beskrivning 
Säkra att nyanlända får bostäder när de blir placerade 
i Borås av migrationsverket. 

9 Ja Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 
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5 Riskmatris 
K
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  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 17 

 

5 4 

17 16 

13 12 10 

6 2 1 

14 

9 8 3 15 11 7 

9 8 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod-kod 
finns på fakturan och 
organisationsnummer finns på 
fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest 

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftning. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontrollera att det blir rätt fakturerat 
gällande arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt 
medborgare och övriga. 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. 
Underkommunstyrelsen finns en 
upphandlingsenhet som bevakar 
upphandlingar. 

5 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal. 

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant 
hantering följs. Arbetslivsnämnden 
har en kontant kassahantering på 
Återbruk. 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter anseende: Rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Delegation 8 Risk att delegationsordningen ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation. 

Inventarier 9 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2019 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 

Försörjningsstöd 10 Risk för felaktiga utbetalningar. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Försörjningsenheten har två FUT-
Utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de 
två FUT-Utredarna finns andra 
åtgärder och kontrollinsatser på 
enheten. Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 

Verksamhetskontr
oller 

11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

LSS         

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsa
nställningar 

12 Att rutiner vid anställning inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att rutinerna vid vid 
tillsättning av 
arbetsmarknadsanställningar följs. 

Försörjningsenhet
en 

13 Rutin vid hot och våld vid 
försörjningsenheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid Försörjningsenheten följs. 

Försörjningsenhet
en 

14 Risk att kvalitetsledningssystemet inte 
följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner med mera som är antagna. 
Personalen använder ej rutiner och 
så vidare. 

Bemanning 15 Risk för att socionomer inte kan 
rekryteras och behållas 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Externa Utförare 16 Risk att externa utförare inte fullgör 
politiska beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av externa utförare som 
utför arbete åt Arbetslivsnämnden. 
Kontrollen består av att utförandet 
är i enlighet med 
Arbetslivsnämndens beslut. 

Bostäder för 
nyanlända 

17 Risk att det inte finns bostäder för 
nyanlända 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 
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Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämndens beslutar att anta lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering och översända den till Fritids- och folkhälsonämnden.        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har i beslut 2018-04-04, gett förvaltningen i 

uppdrag att inhämta varje nämnds/bolags plan för jämställdhetsintegrering.  

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Arbetslivsnämnden är att 

kvalitetssäkra verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra 

arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande. Utifrån ett 

verksamhetsperspektiv innebär programmet för jämställdhetsintegrering för 

Arbetslivsnämnden att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, 

myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av 

makt och inflytande till alla oavsett kön, ålder bakgrund och tillhörighet.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Varje 

nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska upprättas för en 

treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden 

ska sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år.  

Fritids- och folkhälsonämnden har i beslut 2018-04-04, gett förvaltningen i 

uppdrag att inhämta varje nämnds/bolags plan för jämställdhetsintegrering.  

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Arbetslivsnämnden är att 

kvalitetssäkra verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra 

arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande. Utifrån ett 

verksamhetsperspektiv innebär programmet för jämställdhetsintegrering för 

Arbetslivsnämnden att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, 

myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av 
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makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett 

bakgrund och tillhörighet. Det innebär också att alla former av diskriminering 

ska motverkas.   

Arbetslivsnämnden har utarbetat en lokal plan för jämställdhetsintegrering, som 

har följande tre mål att uppnå under planperioden 2018 - 2020:  

 Öka kompetens för medarbetare i arbete med individuella planer för att 

stärka klientens/deltagares inflytande och delaktighet, samt skapa ett 

gemensamt språk för sociala insatser och kvalitet med individens behov 

i centrum På så sätt uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och 

aktiviteter.  

 Att få fler personer som står långt från arbete ska kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden och nå egenförsörjning.  

 I samarbete med Borås Stads förvaltningar utarbeta en rutin för arbetet 

med hedersrelaterat våld och där igenom att höja kompetensen i 

förvaltningarna. 

Planen innehåller också verksamhetens behov av insatser, åtgärder och 

utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget, samt 

verksamhetens uppnådda mål och resultat av insatser och åtgärder.  

Arbetslivsnämnden antar den lokala handlingsplanen och översänder 

densamma till Fritids- och folkhälsonämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

2. Remiss: Program för jämställdhetsintegrering 2018 

3. Fritid- och folkhälsonämndens beslut daterat 2018-04-04 

4. Program för jämställdhetsintegrering                                                               

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Arbetslivsnämndens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet 

sker inom tre målområden; 

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

• Makt och hälsa 

• Makt och mäns våld mot kvinnor. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 

Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. 

Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden ska 

sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år. 

Arbetslivsnämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller för 2018-

2020.  

Den lokala handlingsplanen ska innehålla:  

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 

utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)  

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder. 
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Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och 

utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget 

(gender budget)  

 

Arbetslivsnämnden syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra 

verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de 

blir jämställda och inte diskriminerande. Utifrån ett verksamhetsperspektiv 

innebär programmet för jämställdhetsintegrering för Arbetslivsnämnden att 

säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, myndighetsutövning, 

lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till 

alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Det 

innebär också att alla former av diskriminering ska motverkas.   

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella 

jämställdhetspolitiska målen, vilka Borås Stad program för 

jämställdhetsintegrering grundas på. I och med detta är nämndens strävan en 

jämställd budget utifrån dessa mål. 

Arbetslivsnämndens verksamhet styrs främst av klienters behov kopplat till 

insatser enligt Socialtjänstlagen. Arbetslivsnämndens uppdrag är att ge 

förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett 

vilket kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Arbetslivsnämnden tar 

idag inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan 

verksamheter. 

Ett utvecklingsområde inom Arbetslivsnämnden är att i uppföljningar av 

nämndens verksamheter möjliggöra användning av könsuppdelad statistik för 

att kunna göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

Arbetslivsnämnden ser ett utvecklingsområden att arbeta vidare med är hur 

våld i närarelationer kan förebyggas och upptäckas samt vilket stöd nämndens 

verksamheter kan ge till den som utsätts för våld. 

Arbetslivsnämnden tillsammans med Sociala omsorgsnämnden deltar i ett ESF-

projekt ”Fler vägar in – Breddad rekrytering” vars syfte är erbjuda jobb till 

personer som står utanför arbetsmarknaden. Projektet ska pågå till 2020 och 

ska åstadkomma bättre möjligheter att tillvarata medarbetares kärnkompetens, 

skapa förutsättningar att matcha välfärdens tjänster till dem som står utanför, 

skapa system för att se och tillvarata kompetensen hos personer med 

funktionsnedsättning, skapa förändrade attityder och värderingar, samt 

hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser. Projektet är ett led i 

förvaltningarnas arbete att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att 

komma i arbete.  

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå 

egenförsörjning, och arbeta med utredande, aktiverande och 

arbetsförberedande åtgärder. 
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Arbetslivsnämnden kommer att samverka utifrån uppdraget ”Mammor i 

arbete” med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Förskolenämnden. 

Syftet med uppdraget är att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete ska 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens del i uppdraget är 

att ordna praktik inom kommunala verksamheter. 

Arbetslivnämnden ska under 2018 starta en tvärprofessionell samverkansgrupp 

för att arbeta mot hedersrelaterade problem och våld. Genom samverkan och 

samarbete mellan olika aktörer och på kunskapsbaserad grund ska Borås Stads 

arbeta med att förebygga, upptäcka och motverka att hedersrelaterade problem 

utvecklas och insatser samordnas. 

Mål att uppnå under planperioden 

Arbetslivsnämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018 - 

2020:  

 Öka kompetens för medarbetare i arbete med individuella planer för att 

stärka klientens/deltagares inflytande och delaktighet, samt skapa ett 

gemensamt språk för sociala insatser och kvalitet med individens behov 

i centrum På så sätt uppnå jämlikhet i verkställighet av insatser och 

aktiviteter.  

 Att få fler personer som står långt från arbete ska kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden och nå egenförsörjning.  

 I samarbete med Borås Stads förvaltningar utarbeta en rutin för arbetet 

med hedersrelaterat våld och där igenom att höja kompetensen i 

förvaltningarna. 

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 

Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019.  
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Remiss: Program för jämställdhetsintegrering 2018 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Överförmyndarnämnden 

16. AB Bostäder i Borås  

17. Borås TME 

18. Borås Djurpark 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät 

21. Borås Parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 

24. Viskaforshem AB 
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25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-06-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00068 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:ff.diarium@boras.se
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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

Program för jämställdhetsintegrering 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av 
rubricerat program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje 
nämnd/bolags plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en 
treårsperiod och utvärderas årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Arbetet sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

  Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor. 

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs 
målområdena mer utförligt. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre 
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen 
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 
arbete en gång per år.  
 
Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till 
Kommunstyrelsen i september månad.  

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad 

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2018-04-04 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för 
jämställdhetsintegrering 
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor 
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla 
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning.

Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli 
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal, 
inte av speciellt utsedda eller anställda personer. 

För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets 
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna 
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder 
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov. 

Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för 
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet.

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European 
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 
missgynnanden bekämpas.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle.

1 The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)



4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga 
för att främja jämställdhet.

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att 
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra 
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella 
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan 
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att 
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken 
på regional nivå. 

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre 
målområden:

• Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, 
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

• Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, 
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

• Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, 
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.  

Uppdrag till nämnder och bolag
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till 
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas 
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.

Planen ska innehålla:

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

• Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

• Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.

4 Borås Stad  |   program för jämställdhetsintegrering

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-99.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/2013-99.pdf
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Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen 

och utnämning av Dataskyddsombud  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 

Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 

2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 

personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018. 

Arbetslivsnämndens delegationsordning kompletteras med följande tillägg: 

Arbetslivsnämnden uppdrar till Lennart Gustavsson, verksamhetschef att fatta 

beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.       

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För 
att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.   
 
Arbetslivsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt 
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.       

Ärendet i sin helhet  

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den 
gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar 
hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de 
personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt 
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarig (PuA) missköter 
sina uppgifter.  För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav 
på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna.  
I Borås Stad är respektive nämnd, kommunstyrelse och kommunägda bolag 
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Behandling 
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av 
personuppgifter.  
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Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för: 
- Att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med 

dataskyddsförordningen.  
- Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 

behandlingen ska utföras.  
- Föra register över behandlingar av personuppgifter.   
- Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de 

registrerades rättigheter.  
- Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om 

dataskyddsförordningen och lämna instruktioner hur behandlingar ska 
ske.  

- Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

- Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.  
- Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av 

personuppgifter inom den egna verksamheten.  
- Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till 

Dataskyddsinspektionen.  
 
Det bör noteras att dataskyddsförordningen i artikel 35 ställer krav på att en 
konsekvensbedömning genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av 
personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling, särskilt med 
användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, 
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers 
rättigheter och friheter.  I detta arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas.  
 
Handläggare för behandling av personuppgifter 
Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med 
behandling av personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef 
vidaredelegerar det operativa arbetet till minst en handläggare inom 
förvaltningen. Handläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs 
relevant resurser. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av 
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 
 
Den handläggare som respektive Personuppgiftsansvarig utser samordnas av 
Informationssäkerhetsansvarig vid Stadsledningskansliet. Tillsammans med 
Dataskyddsombud utgör de den organisation som ska säkerställa att Borås Stad 
följer Dataskyddsförordningen. 
 
Dataskyddsombud (DSO)  
Respektive personuppgiftsansvarig (PuA) ska fatta beslut om att utse 
dataskyddsombud. Utsedda ombud ska anmälas till Datainspektionen.   
 
Dataskyddsombudets roll och ansvar: 
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för 
personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar. 
Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA och till 
den nuvarande rollen Personuppgiftsombud (enligt personuppgiftslagen). 
Rollen Personuppgiftsombud ersätts av Dataskyddsombud enl. 
Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera 
direkt till respektive förvaltningschef.  Självklart är ombudet bundet till 
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sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska 
offentliggöras så att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare. 
Dataskyddsombudet får ha andra arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda 
till en intressekonflikt för ombudet.  
 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämndens dataskyddsombud dso@borasregionen.se 

 

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 

mailto:dso@borasregionen.se


 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00062 3.4.3.25 
 

  

 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med IF Elfsborg om Jobb Tillsammans 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.      

Ärendet i sin helhet 

IF Elfsborg erbjuder att ingå en IOP överenskommelse inom ramen för sitt 

samhällsengagemang, Vi Tillsammans.  

Jobb Tillsammans är en del av Vi Tillsammans som ger de allra mest utsatta 

ungdomarna vi idag möter på Jobb Borås en möjlighet att få känna på 

arbetslivet genom en praktik på något av Elfsborgs sponsorföretag. 

Elfsborg bidrar även med förberedelser genom värdegrundsarbete före 

praktiken, stöd under praktiken och planering av fortsättningen när praktiken är 

slut, allt i nära samarbete med handläggare på Jobb Borås. 

Elfsborg har i denna IOPn även erbjudit sig att stödja vår 

arbetsmarknadsverksamhet på Jobb Borås med föreläsningar, inom sitt område 

med ex. vikten av kosthållning, att röra på sig och leva ett hälsosammare liv där 

idrotten är förebilder. 

Staden bidrar med 800 tkr per helår under tiden för överenskommelsen, som 

sträcker sig från 1/1-2019-31/12 -2021. Under perioden finns möjlighet att 

avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att säga upp IOPn minst 6 

månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders avvecklingstid efter årsskiftet.               

Beslutsunderlag 

1. IOP med IF Elfsborg om Jobb Tillsammans                               

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) 

Vi tillsammans 
Jobb tillsammans 

 

 

 

 

Bakgrund  
IF Elfsborg har som Borås största elitidrottsförening ett unikt varumärke och styrka i att skapa 

kontakter i samhället, dessutom tillgång till många kompetenser som man är beredd att tillföra Borås 

stad. Detta görs inom ramen för föreningens sociala arbete med samhällsansvar. 

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

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

struktureras det samarbete som förekommit under en tid med IF Elfsborg. 

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden :Organisationsnummer 212000-1561 
 

IF Elfsborg 

Organisationsnummer: 864500-9823  
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideellt 

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

avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, avtalet syftar till att 

tydliggöra det som vi ofta redan gjort och reda ut spelreglerna oss emellan.  

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

och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  

Jobb tillsammans ska ge fler unga Boråsare som av olika anledningar står långt ifrån 

arbetsmarknaden, möjlighet att komma ut på praktik och ge värdefull arbetslivserfarenhet. 

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

av föreningens och idrottens värdegrund, som kan bidra till en hälsosammare livsstil för deltagarna. 

Genom samarbetet lyfts förebilder inom idrotten fram, som kan ge värdefulla insikter för unga 

Boråsare med sociala svårigheter och eller olika funktionsnedsättningar. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på IF Elfsborgs initiativ och vårt tidigare samarbete, överenskommelsen 

är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation 

och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
IF Elfsborg är en medlemsägd förening utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende styrelse. 
Verksamhetens som bedrivs inom ramen för föreningens samhällsengagemang Vi tillsammans, är 
inte heller på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt. 
IF Elfsborg förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som 
utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.  

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

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

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

gemensamma skattepengar används. 

Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med föreningens representanter, 

träffas minst 4 gånger per år för avstämning hur Jobb tillsammans löper på, och som kan vidta 

åtgärder där det eventuellt inte fungerar. If Elfsborg är sammankallande till styrgruppen.  

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

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

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

använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året. 
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Beskrivning av Jobb tillsammans  
 Jobb tillsammans -  IF Elfsborg samarbetar med Borås stad/Jobb Borås i arbetet kring 

arbetslösa ungdomar, som är i behov av mycket stöd för att nå arbetsmarknaden, genom att 

erbjuda praktik hos IF Elfsborgs sponsorföretag. Dessutom att ge en god värdegrund och 

stöttning under praktikperioden.   

 IF Elfsborg stödjer även Borås stads arbetsmarknadsinsatser,  med ett generellt 

värdegrundsarbete som bygger på idrottens och föreningens värderingar. Detta innefattar 

att hjälpa till med föreläsningar för våra deltagare, visa på förebilder, bjuda in till 

arrangemang ihop med föreningen. Kan handla om sund livsföring och kosthållning, vikten av 

fysisk aktivitet, och att helt enkelt ta hand om sin kropp. Kan i samverkan med Jobb Borås 

arrangeras på jobbtorget eller på Borås arena, eller annan lämplig plats. Deltagare kommer 

från Jobb Borås. 

Ekonomiska och ideella insatser 
 Styrning, en styrgrupp med representanter för IF Elfsborg och Borås stad 

Arbetslivsförvaltningen (lämpligen i anslutning till träff styrgrupp framtid tillsammans) 

 IF Elfsborg bidrar med kunskap och resurser som finns inom elitverksamheten i föreningen 

 Borås stad bidrar med 800 tkr årligen under avtalstiden för Jobb tillsammans, för att täcka IF 

Elfsborgs faktiska kostnader för projektledning och personella resurser.  

 Inom Jobb tillsammans samarbetar IF Elfsborg aktivt med sina sponsorföretag för att skapa 

kontakter för praktik, samt att ge chans till fortsatta anställningar för de personer som har 

förutsättningar att gå över till en anställning efter praktikperioden.  

IF Elfsborg  fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år. Det är fritt för IF Elfsborg att söka medel från 

andra finansiärer eller samarbetsaktörer för att utöka samhällsarbetet inom Jobb tillsammans.  
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Marknadsföring  
Parterna ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att beskriva 

verksamheten och de insatser som utförs genom Jobb tillsammans, samt vad ett idéburet offentligt 

partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
Tre år, 2019-01-01 till och med 2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Varsel 
om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före respektive årsskifte och med en 
avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet.   
 

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

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

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

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

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

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

6 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan IF Elfsborg bli återbetalningsskyldig för delar av 

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

mellan överenskommelsens parter.  

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.  

Borås , datum 

_______________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg 
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Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med ABF Sjuhärad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.        

Ärendet i sin helhet 

Studieförbundet ABF Sjuhärad har erbjudit staden att ingå partnerskap och 

samarbeta kring ABFs projekt Urban Views. 

Syftet med Urban Views är att bedriva skapande och kreativ verksamhet för 

ungdomar på Hässleholmen, Hulta och Norrby. Projektledare med förankring 

på dessa områden bedriver kreativa aktiviteter, som konst, musik och dans. 

Allt för att locka och sysselsätta ungdomar och minska risken för att falla in i 

utanförskap som kan leda mot missbruk, kriminalitet, skadegörelse och våld. 

Arbetslivsförvaltningen erbjuds samarbete i det uppdrag vi har med 

uppsökande verksamhet, att erbjuda ungdomar vi idag inte når, att ta del av 

Jobb Borås, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingens insatser. 

Arbetslivsförvaltningen bidrar i IOPn med 800 tkr per helår för en tjänst med 

kringkostnader som kan jobba med uppsökande, och att att lotsa över de 

ungdomar som projektet kommer i kontakt med, till handläggare på Jobb 

Borås. 

Staden bidrar med 800 tkr per helår under tiden för överenskommelsen, som 

sträcker sig från 1/7-2018--31/12-2021. Under perioden finns möjlighet att 

avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att säga upp IOPn minst 6 

månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders avvecklingstid efter årsskiftet.               

Beslutsunderlag 

1. IOP med Studieförbundet ABF Sjuhärad 

2. Beskrivning Urban Views        

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) 
ABF Sjuhärad – Borås stad 

 

 Sjuhärad 

 

 

Bakgrund 
ABF är ett studieförbund och finns över hela Sverige. Sjuhärad är en av 51 avdelningar och täcker 7 

kommuner. Vi jobbar med folkbildning och skall finnas där människor mest behöver vår verksamhet. 

Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. I Sverige sker 

folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor. Med verksamhet i hela landet, 59 

medlemsorganisationer 53 organisationer med samarbetsavtal nationellt och 750 tusen deltagare 

årligen är ABF Sveriges ledande studieförbund.  

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

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

struktureras det samarbete som planeras tillsammans med ABF Sjuhärad.  

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden  
Organisationsnummer 212000-1561 
 

ABF Sjuhärad 

Organisationsnummer: 868401-3280  
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
 

Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideellt 

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

partnerskapet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, 

partnerskapet syftar till att tydliggöra det som vi ofta redan gjorts och reda ut spelreglerna oss 

emellan.  

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

och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  

Samarbetet Borås stad och ABF Sjuhärad ska genom projektet Urban Views, ge unga Boråsare som 

idag är arbetslösa och står utanför ”samhällssystemet” utan myndighetskontakter, chans att få stöd 

och hjälp.  

ABFs Projekt Urban Views samverkar med Jobb Borås, i satsningen på uppsökandeverksamhet på 

främst Hässleholmen/Hulta men på sikt även Norrby. Syftet är att vi genom samarbetet ska nå de 

individer vi idag inte når, det finns olika anledningar till att individerna står utanför samhället, men 

låg tillit till myndigheter, dåliga skolerfarenheter och brist på stöd från föräldrar kan vara orsaker. 

Andra orsaker kan vara att man försörjer sig på olagligt sätt men vill bryta denna livsstil, missbruk 

eller funktionsnedsättningar kan förekomma i målgruppen. 

I vårt samarbete ingår att på ett nära och förtroendefullt sätt samarbeta, där ABF bedriver kultur och 

skaparverksamhet i området, genom detta kommer ABF i kontakt med individerna, skapar 

förtroende och kan samverka med Jobb Borås, så individerna kan erbjudas insatser som på sikt kan 

leda till arbete och egenförsörjning genom en lön. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på ABF Sjuhärads initiativ och projekt Urban Views. 

Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar 

åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till 

överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
ABF Sjuhärad är ett medlemsägt studieförbund utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende 
styrelse. 
Verksamhetens som bedrivs inom ramen för ABFs projekt Urban Views, är inte ordinarie verksamhet 
eller normal kursverksamhet, vilket gör den unik och inte att betrakta som konkurrensutsatt eller 
möjlig att upphandla. 
ABF Sjuhärad förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som 
utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.  

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

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

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

gemensamma skattepengar används. 
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Samverkan och uppföljning 
En samverkansgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med ABFs 

representanter, träffas minst 4 gånger per år för avstämning hur samverkan löper på, och som kan 

vidta åtgärder där det eventuellt inte fungerar. ABF är sammankallande till samverkansgruppen.  

Samverkansgruppen kan även komma fram till utvecklingsområden, om dessa inte ryms inom denna 

IOP, så ska förankring ske i respektive organisation, vilket i sin tur kan leda till revidering av IOP. 

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

använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året. 

Beskrivning av Uppsökandeverksamheten och samverkan Urban Views  
 

Urban Views är en kreativ skapande ungdomsverksamhet som riktar sig till ungdomar i stadens mest 

utsatta områden, här räknar vi med att nå individer som saknar arbete och samhällskontakter.  

Ledarna för verksamheten har egna erfarenheter från området och kan tilltala målgruppen på ett 

sådant sätt att förtroende skapas. I första steget skapas relationer och sysselsättning, med kreativ 

och skapande inriktning för att locka bort från ”gatan”. Nästa steg blir att koppla in kontakter med 

handläggare på Jobb Borås, för att jobba motiverande och i steg, få personerna att komma närmare 

arbetsmarknaden och eller studier. Genom att nå ungdomarna med aktiviteter kan vi även komma i 

kontakt med föräldrar, framför allt kvinnor som står längre från arbetsmarknaden och som behöver 

stöd mot arbete, ex. MIA-grupperna. Jobb Borås hjälper individerna vidare till andra aktörer som 

Arbetsförmedlingen, KRAMI, vuxenutbildningen eller Folkhögskolorna där vi redan har upparbetat 

samarbete. 

Ekonomiska och ideella insatser 

 Samverkansgrupp med ABF Sjuhärad och Borås stad, Arbetslivsförvaltningen  

 Borås stad bidrar med 800 tkr årligen (halva summan för 6månader) under avtalstiden för en 

samverkanstjänst som söker individer ur målgruppen och lotsar över kontakten till 

handläggare på Jobb Borås, ersättningen skall även täcka kringkostnader för tjänsten.  

 ABF Sjuhärad bedriver med egna medel, ett lokalt arbete med skapande och kulturell 

inriktning i projekt Urban Views på Hässleholmen/Hulta samt eventuellt Norrby, och 

marknadsför aktivt detta till målgruppen unga ”Boråsare i utanförskap” (beskrivning av 

projektet i bilaga) .  

ABF Sjuhärad fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år (eller halva summa för 6 månader). Det är 

fritt för ABF Sjuhärad att söka medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer för att utöka 

samhällsarbetet inom Urban Views.  
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Marknadsföring  
Parterna ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att beskriva 

verksamheten och de insatser som utförs genom Jobb tillsammans, samt vad ett idéburet offentligt 

partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
Tre och ett halvt år, 2018-07-01 till och med 2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex 
månader. Varsel om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före resp årsskifte och 
med en avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet.   
 

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

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

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

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

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

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

6 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan ABF Sjuhärad bli återbetalningsskyldig för delar av 

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

mellan överenskommelsens parter.  

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.  

Borås , datum 

_______________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Pelle Andersson, Verksamhetschef ABF Sjuhärad 
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Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Studieförbundet Vuxenskolan, SPIRA 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.        

Ärendet i sin helhet 

Studieförbundet Vuxenskolan har omarbetat konceptet Substral, och erbjuder 

Borås stad att ingå ett nytt sk. IOP, partnerskap, SPIRA att samarbeta kring.  

Konceptet är utformat och anpassat till de förutsättningar vi har att samarbeta 

med staden, Jobb Borås har ett tydligare ansvar för placeringar och 

uppföljningar, Vuxenutbildningen kan samarbeta och erbjuda SFI parallellt och 

kan även stödja med utredning av eventuella studiehinder. 

Detta sammantaget ska ge målgruppen en förkortad tid inskrivna på SPIRA, det 

skall gå snabbare att komma vidare mot reguljära studier eller arbete. 

Staden bidrar med 3,2 MKR per helår under tiden för överenskommelsen, som 

sträcker sig från 1/7-2018—31/12-2021. Under perioden finns möjlighet att 

avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att säga upp IOPn minst 6 

månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders avvecklingstid efter årsskiftet.                

Beslutsunderlag 

1. IOP från Studieförbundet Vuxenskolan, SPIRA 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Studieförbundet Vuxenskolan 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Överenskommelse om 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

 

SVSpira 
-hos oss har du möjlighet att växa 

 
 

 
  

 
 

Bakgrund 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) verkar utan vinstsyfte och har sedan mer än 50 år 
verkat i folkbildningens tjänst med verksamheter för människors växande, genom 
studiecirkelns pedagogik som modell och med fokus på den enskilda människans 
utveckling. Sedan snart 20 år har Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad (SV Sjuhärad) 
utvecklat konceptet ”Substral” som i huvudsak vänder sig till långtidsarbetslösa personer 
med invandrarbakgrund. I detta IOP utvecklar vi tankarna från Substral och för in fler 
hälsofrämjande tankar till ett nytt koncept – SVSpira.  
 
Målsättningen är att de som deltar i SVSpira genom studier i svenska och 
samhällsinformation ska gå vidare till praktik eller utbildning och på sikt kunna försörja 
sig själva.  
 
Erfarenheterna av Substral, som ligger till grund för SVSpira, är goda – insatserna med 
sitt fokus på språkträning och samhällsinformation har lett till att de som står långt från 
arbetsmarknaden fått redskap att närma sig samhället på olika sätt; genom språket, 
genom förståelse för samhället och genom samverkan och samarbete i grupperna. Känslan 
av sammanhang (KASAM) är ett stöd som gör att deltagarna växer. Då en majoritet av 
deltagarna är kvinnor bidrar verksamheten tydligt till ökad jämställdhet och stärkta 
kvinnor.  
 
Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att nyttja samarbete med den 
idéburna sektorn (d v s organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande) i 
större omfattning och att strukturera upp det samarbete som redan finns. Med denna 
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överenskommelse struktureras samarbetet mellan SV Sjuhärad och Borås stad genom en 
IOP. 

 
Projektets huvudsakliga parter 
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden 
501 80  Borås 
Organisationsnummer 212000-1561 
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
Druveforsvägen 8 
504 33  Borås 
Organisationsnummer 864500-8478 
 
Syftet med projektet och partnerskapet  
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är att skapa en långsiktig social 
hållbarhet i Borås genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som 
ett komplement till Borås stads egna verksamheter. 
 
Genom överenskommelsen regleras parternas roller i projektet. Överenskommelsen syftar 
till att tydliggöra det som vi sedan tidigare många gånger redan gjort och att reda ut 
”spelreglerna” oss emellan. Ett IOP ska inte göra så att den idéburna organisationen, i 
detta fall SV Sjuhärad, ska bli en del av kommunen utan fortsätta vara fri och oberoende 
men med en tydlig insyn från det offentliga. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad och dess verksamhet Substral har skapat ett stort 
förtroende genom goda resultat, långsiktighet i verksamheten och en positiv syn på den 
enskilda människan och dennes möjligheter att med rätt stöd växa. Borås stad har sedan 
tidigare stöttat Substral och under hela den tiden haft insyn i verksamheten. Under 2017 
har verksamheten drivits i form av ett IOP, och diskussioner har först mellan Borås stad 
och SV Sjuhärad om att göra ett omtag av verksamheten, vilket resulterat i detta nya IOP 
för SVSpira. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom sammanslagning av två 
studieförbund. Redan då var fokus att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett 
demokratiskt och jämlikt sätt, och utanför den traditionella skolvärlden. Under åren som 
gått har målgrupperna breddats, liksom metoderna, och det som förr enbart var 
studiecirklar baserade på fritt och frivilligt engagemang är idag kompletterat med 
verksamhet baserad på samma värdegrund men där deltagarna kan anvisas plats från 
olika samhällsinstitutioner. Verksamhetsgrunden är fortsatt densamma – att på ett 
demokratiskt och jämlikt sätt bidra till människors växande baserat på varje unik individs 
egen förmåga. 
 
Borås stads syfte med sin medverkan i detta projekt/partnerskap är inte att anskaffa något 
för egen del utan att som medfinansiär i detta projekt finna en form för att på ett mer 
effektivt sätt rusta målgruppen långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund för 
att kunna gå vidare till studier eller praktik. Tillsammans ska vi genom detta IOP bidra till 
att minska gruppen vuxna individer som är korttidsutbildade och aktuella hos 

mailto:sjuharad@sv.se


 

 

    

     Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

        0771-50 20 20           sjuharad@sv.se    www.sv.se/sjuharad  

     
 

försörjningsenheten och/eller Arbetsförmedlingen genom olika studieförberedande 
insatser. 
 
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärads initiativ och ett samarbete under lång tid.  
 
Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås stad och Studieförbundet Vuxenskolan 
Sjuhärad när det gäller drift och utveckling av verksamheten SVSpira. Överenskommelsen 
reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 
knuten till överenskommelsen. 
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen 
Studieförbundet Vuxenskolan verkar som ideell organisation utan vinstmål, med en från 
Borås stad oberoende styrelse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för SVSpira är 
unik då konceptet är baserat på Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och 
folkbildningens bildningssyn. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad förbinder sig att 
följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga 
och kommunala myndigheter och verk inom verksamhetsområdet. Studieförbundet 
Vuxenskolan Sjuhärad är arbetsgivare och svarar för att arbetsrättsligt gällande lagar, 
författningar och avtal följs. 
 
Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och 
dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas 
acceptans för transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås stad är det särskilt 
viktigt att alltid kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används.  

 
Projektets insatser 
Projektets ändamål är att driva verksamhet för vuxna individer i målgruppen (enligt 
nedanstående rubrik) som är korttidsutbildade och aktuella hos försörjningsenheten 
och/eller Arbetsförmedlingen. Insatsen består av förberedande studier inför grundskole-, 
yrkes- och gymnasiestudier och omfattar framför allt det svenska språket i tal och skrift 
(uttal, skrift, läs- och hörförståelse och grammatik), men även omvärldskunskap, 
matematik, datakunskap, friskvård och vid behov arbetsmarknadsorientering. 
Verksamheten bedrivs på heltid, där individens behov är i fokus och med flexibla 
lösningar som passar alla inom målgruppen.  
 
Verksamheten bedrivs utan kursstarter baserat på individen där denne efter sin egen 
utveckling flyttas mellan studiegrupper av olika svårighetsgrad.  
 
Stor vikt läggs vid omvärldskunskap där aktuella lokala och globala händelser tas upp och 
diskuteras. I verksamheten görs studiebesök och föreläsare och informatörer från olika 
verksamheter, instanser och organisationer bjuds regelbundet in. Exempelvis sker detta i 
form av  information om olika kommunala trygghetsprojekt exempelvis nattvandring, 
skuldrådgivning, återvinning/miljöfrågor och personliga ombud. 
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Målet är att deltagarna ska komma vidare i utbildning som i sin tur skapar möjligheter till 
egen försörjning. SVSpira ska visa på alternativ genom olika studievägar, vidarestudier 
hos exempelvis Arbetsförmedlingen, genom SFI, validering med mera – dock utan att 
bedriva SYO-verksamhet.  
 
Erfarenheten av den tidigare verksamheten Substral pekar på att språk- och 
samhällsstudierna gör nytta för den enskilde. Samtidigt bidrar verksamheten i sig till en 
känsla av sammanhang (KASAM).  I nuläget är merparten av deltagarna kvinnor, men 
tanken med Substral har inte varit att fokusera på ett enskilt kön.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad har genom samordningsförbundet Sjuhärad ett 
pågående projekt, SverigeKompassen, under 2017 och 2018 där fokus ligger på 
hälsofrågor. Syftet är att programmet, som i Borås genomförs varje vardagseftermiddag, 
ska leda till såväl ökad hälsa som ökad kännedom om samhällsinstitutioner där kontakt 
med exempelvis vårdcentraler är en del. Samverkan med Sverigekompassen sker i viss del.  
 
För 2018 och framåt ska SVSpira lyfta hälsoaspekterna i verksamheten, med en koppling 
till de hälsofrämjande insatser som görs i SverigeKompassen och med tryck på egenvård 
och eget ansvar. SverigeKompassen som projekt upphör under 2018, men i samarbete 
med Borås stad vill vi göra en fortsättning genom SVSpira som syftar till just 
hälsofrämjande insatser, där Borås stad får ansvar att hålla ihop insatsen med andra 
aktörer för att generellt korta inskrivningstiden.   
 
SVSpira bidrar till den demokratiska utvecklingen i våra mest utsatta stadsdelar Hulta, 
Hässleholmen och Norrby, genom att en majoritet av deltagarna kommer från dessa 
områden. Vårt arbete uppmuntrar deltagarna till ett demokratiskt synsätt. Genom 
samhällskunskap, gruppdiskussioner om aktuella teman, värdegrund, jämställdhet och 
språkutveckling, stärker vi deltagarnas möjligheter att bli aktiva och engagerade 
medborgare i sin närmiljö och i staden. Föräldrar får bättre möjligheter att engagera sig i 
sina barns skolgång, och på andra sätt ge sina barn stöd. 
 
Avgränsningar 
Överenskommelsen mellan parterna avser bara verksamheten SVSpira. 
 
Deltagare anvisas genom Jobb Borås och arbetsförmedlingen. 
 
Samverkan och uppföljning 
Insatserna i projektet ska utföras av Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad i enlighet 
med konceptet SVSpira (utvecklat ur Substral). Borås stad medverkar genom att hjälpa till 
att skapa god samverkan mellan de kommunala verksamheter som kan ha koppling till 
målgruppen, och att i minst den omfattning som överenskommelsen omfattar anvisa 
deltagare. Borås stad har ett tydligt uppföljningsansvar och ska koordinera ansvaret kring 
deltagarna, med fokus på vuxenutbildningen och arbetsmarknadsrelaterade insatser i 
övrigt.  
 
Projektet ska utvärderas kontinuerligt. För att ge Borås stad insyn i projektet ska en 
styrgrupp tillsättas där en representant för arbetslivsförvaltningen ska ingå och minst en 
representant från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad. Stygruppen ska sammanträda 
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minst två gånger per år. Representanten från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
ansvarar för att kalla till dessa möten.  

 
Målgruppen 
Målgruppen för SVSpira är kortutbildade individer med annat modersmål än svenska, 
som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Deltagarna har en komplex livssituation, 
ofta förenat med inslag av ohälsa och bristande samhällsdeltagande. SVSpira är en 
förträning och komplement till SFI-studier. Genom samarbete med Borås stads 
vuxenutbildning ska deltagarna ges möjlighet att kombinera SVSpira med SFI-studier. 
För individer som anvisas genom Borås stad så är det obligatoriskt att de är inskrivna på 
Jobb Borås, som även har ett ansvar att följa upp individen regelbundet. Den 
gemensamma målsättningen är att korta inskrivningstiden. Genom handläggare på Jobb 
Borås ska insatsen koordineras med vuxenutbildningens insatser, SFI och studie-
/yrkesvägledning. 
 
Tidigare erfarenheter av verksamheten genom Substral är att en stor andel deltagare är 
kvinnor (75-80 %). Drygt hälften av alla deltagare är analfabeter när de börjar. SVSpiras 
verksamhet bidrar till en ökad jämställdhet med sitt fokus på bildning och utbildning och 
insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Även om många har bott länge i Sverige 
har de ändå till viss del nyanländas problematik. Här ska SVSpira göra skillnad. En av 
styrkorna som Substral haft är små deltagargrupper – detta är något som också SVSpira 
ska fortsätta med.  
 
Inskrivningstiden för deltagarna begränsas till max ett år, därefter får deltagandet 
omprövas hos Jobb Borås. 
 
Borås stad genom arbetslivsförvaltningen ska samarbeta med Studieförbundet 
Vuxenskolan Sjuhärad och dess verksamhet Spira genom att placera personer ur 
målgruppen i verksamheten. 
 
Projektets finansiering 
Borås stad kan genom arbetslivsförvaltningen placera motsvarande 55 årsplatser i våra 
lokaler på Druveforsvägen 8. Ersättningen för det motsvarar under hösten 2018 hälften av 
3,2 Mkr som utbetalas till SV Sjuhärad snarast efter halvårsskiftet dock senast den 31 juli, 
och för 2019 och framåt utgör ersättningen 3,2 Mkr som utbetalas till SV Sjuhärad snarast 
efter årsskiftet dock senast 31 januari 2019, 2020 och 2021. Borås stads bidrag till 
projektet täcker personalkostnader för den personal som utför insatserna i projektet. 
Övriga kostnader täcks av SV Sjuhärad, dvs kostnader för administration, 
personalutbildning och lokaler. Såväl personal som lokaler ska vara anpassade för den 
målgrupp och verksamhet som bedrivs. 
 
Borås stad ska genom sin representant i styrgruppen varsla om eventuellt utökat behov av 
platser minst tre månader i förväg genom skriftlig kommunikation mellan av 
förvaltningen utsedd kontaktperson och den hos Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
utsedde ansvarige kontaktpersonen för SVSpira. Studieförbundet Vuxenskolan kan med 
ett sådant varsel utöka verksamhetens omfattning i den mån Borås stad önskar, för att 
bättre tillgängliggöra verksamhet för boråsare i behov därav.  
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     Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

        0771-50 20 20           sjuharad@sv.se    www.sv.se/sjuharad  

     
 

Marknadsföring 
Parterna ska i de situationer som är lämpliga beskriva verksamheten och de insatser som 
utförs genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan. 
 
Period för partnerskapet 
Tre och ett halvt år, 2018-07-01 till och med 2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid 
på sex månader. Varsel om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före 
resp årsskifte och med en avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet. Om inget varsel 
läggs före årsskiftet 2020/2021 genomförs verksamheten under hela 2021 med avtalets 
upphörande 2021-12-31. 
 
Förändring av projektets innehåll och inriktning 
Styrgruppen beslutar om ändringar i projektets innehåll och inriktning. Beslut måste tas i 
enighet. Skulle meningsskiljaktigheter uppstå har vardera part i projektet i sista hand 
möjlighet att bringa projektet att upphöra med en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader.  
 

Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 
den andra parten rätt att helt eller delvis begära att av denne tillskjutna medel återbetalas.  
 
Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt 
original. 
 
Borås; ____/_____ 
 
 
__________________________ 
 
Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 
 
Borås; ____/_____ 
 
 
__________________________ 
 
Pontus Johansson, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
 
 
Kontaktpersoner 
Arbetslivsförvaltningen Borås stad 
Hans Johansson 
Tel 033-35 85 73 
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad/SVSpira 
Stefan Landberg 
Tel 0771-50 20 20 
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501 80 Borås 
Besöksadress 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 90 

Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning  

 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 96 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och 

LSS t.o.m. den 31 december 2017 

 

3. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 100 

Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 

Dnr 2018-00058 

 

4. Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2018-06-14 

 

5. Romska rådet Protokoll 2018-04-23, § 44-52 

 

6. Arbetslivsförvaltningens Protokoll FSG 2018-05-02  

 

                   

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Instans 
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Dnr ALN 2018-00006 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden lägger inkomna delegationsbeslut till dagens protokoll.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisning av inkomna delegationsärenden.  

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2018-05-14, § 4-7.            

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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