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Budgetuppföljning efter september 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämndens uppgifter 2020 

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

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

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

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

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

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

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

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2019-

09 
Budget2020 

Budget 
2020-09 

Utfall 2020-
09 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Central, 
administr
ation 

-8 627 -14 878 -11 142 -9 741 -14 078 800 

Politisk 
verksamh
et 

-1 127 -1 585 -1 188 -776 -1 585 0 

IFO 
ekonomis
kt bistånd 
exkl. 
försörjnin
gsstöd 

-55 071 -89 426 -66 969 -61 403 -83 926 5 500 

Försörjnin
gsstöd 

-38 641 -53 000 -39 750 -41 437 -56 000 -3 000 

Integratio
n 

-6 643 -4 053 -3 033 -2 601 -4 053 0 

Arbetsma
rknadsins
atser 

-58 645 -53 959 -52 977 -56 731 -59 634 -5 675 

Feriearbet
en 

-11 117 -13 300 -11 438 -12 947 -13 300 0 

Övrigt -2 994 -4 974 -3 724 -1 779 -4 974 0 

Buffert 0 -2 375 -1 781 0 0 2 375 

Summa -182 865 -237 550 -192 002 -187 415 -237 550 0 

Verksamhet 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämnden verksamhet. 

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

Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds 
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska 
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 
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Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämnden ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett noll resultat. 

Resultatet består av: 

• Central administration plus 800 tkr

• Politisk verksamhet plus minus noll

• Övrig IFO plus 5 500 tkr

• Försörjningsstöd minus 3 000 tkr

• Integration plus minus noll

• Arbetsmarknadsinsatser minus 5 675 tkr

• Feriearbeten plus minus noll

• Övrigt plus minus noll

• Buffert plus 2 375 tkr

• Sammanlagt plus minus noll.

Central administration 

Administrationen som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet 
och utveckling. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 800 tkr beroende ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

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

IFO (Individ och familjeomsorg) 

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

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personalen på 
försörjningsenheten. Budgeten för försörjningsstöd för år 2020, 53 000 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet är till och med september, 41 437 tkr. Budgeten för samma period är 39 750 tkr, 
nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 687 tkr. Jämfört med 2019 är resultatet sämre med, 
2 796 tkr och jämfört med år 2018 är resultatet bättre med 1 993 tkr. Nettokostnaden för 
försörjningsstödet beräknas till 56 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 3 000 tkr. 
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Utveckling av försörjningsstödet. 

       

2020 Utfall tkr 2019 Utfall tkr 2018 Utfall tkr 

Januari 4 449 Januari 4 219 Januari 5 157 

Februari 4 336 Februari 3 911 Februari 4 237 

Mars 5 674 Mars 5 006 Mars 5 469 

April 4 366 April 4 353 April 4 982 

Maj 4 039 Maj 4 782 Maj 5 717 

Juni 5 557 Juni 5 272 Juni 4 799 

Juli 5 162 Juli 4 573 Juli 4 712 

Augusti 3 886 Augusti 3 488 Augusti 4 170 

Sept 3 968 Sept 3 037 Sept 4 187 

S:A Jan-Sept 41 437 S:A Jan-Sept 38 641 S:A Jan-Sept 43 430 

Prognos 
Bokslut 

56 000 Bokslut 52 534 Bokslut 55 805 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut enligt nedan: 
 

 Tydligt uppdrag och syfte 

 Skriftliga rutiner och processer 

 Mycket arbetsledning 

 Omfattande introduktion 

 Stödfunktioner 

 Ansvar 

 Tydlighet 

 Ordning och reda 

Metoden bygger vi vidare på: 

 Mötet är viktigt 

 Modern traditionell handläggning 

 Noggranna utredningar 

 Omfattande kontroller 

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

 Planera hur klienten når egen försörjning 

 Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 

 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 

 Bevaka barnrätten 

 Tidig upptäckt av våld  

Under 2020 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som sökt försörjningsstöd. 

Verksamheten kommer fortsätta under år 2020 att ta fram metoder och kartlägga långvarigt 
bidragsberoende. 

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

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

Viktiga bitar som försörjningsstödet också arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klar sig utan försörjningsstöd 

 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 

 Förebygga kriminalitet 

 Förebygga våld i nära relationer 

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

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstöd. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egen försörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och få nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med september har personalkostnaden varit 11 697 573 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 
7 034 620 kr, personalkostnaden minus arbetsmarknadsstödet har då varit 4 662 953 kr. Under samma 
period har minskningen av försörjningsstöd varit 4 402 776 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet 
minskas med 5 500 tkr. Antalet personer som växlat bidrag mot lön i september har varit 69 personer. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020-09-30, 731 hushåll jämfört med 2019-09-30, 678 hushåll 
och 2018-09-30, 687 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2020-09-30, 408 
hushåll jämfört med 2019-09-30, 388 och 2018-09-30, 422. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd i % var 2020-09-30, 98 %, jämfört 
med 2019-09-30, 99 % samt 2018-09-30, 98 %. 

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

Relationsvåldsenhet 

Relationsvåldsenheten/hedersproblematik är nu en egen organisation och erbjuder stöd till personer 
som är över 18 år och är utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Verksamheten har 
jourberedskap dagtid och ansvarar för att utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den 
enskildes våldsutsatthet i nära relationer. Verksamheten uppdrag är också att anskaffa boende, 
rådgivning och förmedling av kontakter med frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i 
kontakter med andra myndigheter. 

Under 2020 ska även relationsvåldsenheten arbeta med att motverka prostitution. 
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Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

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

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

De olika verksamheter som finns på Återbruk är: 

 VSB 

 Fixartjänst 

 Transporttjänst, interna och externa transporter 

 Restaurang 

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

 Åter i bruk, secondhandbutik 

 Secondhand byggmaterial 

 Snickeri 

 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 

 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 

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

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

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

 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. 

 Källsortering 

 Sobacken 

Övrig IFO beräknas göra ett överskott på 5 500 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

 Borås Stads flyktingmottagning 

 Integrationsarbete 

 Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår. 

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. 

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

Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter. 
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Mottagna flyktingar 

Antalet mottagna flyktingar var 2020-09-30, 145 st, jämfört med 2019-09-30, 254 st. 

Utav de 145 mottagna flyktingarna kommer 40 % från Afghanistan, 11 % Syrien, 11 % från Somalia, 
9 % från Turkiet, 6 % från Iran, 6 % från Eritrea, 4 % från Palestina, 3 % från Jemen, 1 % från 
Albanien, 1 % från Etiopien, 1 % från Kongo, 1 % från Libanon, 1 % från Libyen, 1 % från Sudan, 
1 % från Uganda samt 3 % Statslösa. 

 Åldersmässigt är det 46 % i åldern 20-39 år, 19 % 7-15 år, 14 % 40-59 år, 9 % 16-19 år, 6 % 0-5 
år, 3 % 6 år, samt 3 % 60 -. 

 46 % kvinnor och 54 % män. 

 Utbildningsmässigt för vuxna som är äldre än 19 år 91 personer, utav de 91 personerna är det 
24 %, som gått i skola 10-12 år, 19 % som gått i skola över 12 år, 16 % som gått i skola 7-9 år, 
10 %, som gått i skola 4-6 år, 6 % som gått i skola 1-3 år, samt 25 % ingen utbildning/uppgift 
saknas. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 1 101 585 kr, antal 28 i september, antal 30 i augusti, antal 32 i juli, antal 35 i juni, antal 35 i 
maj. antal 36 i april, antal 37 i mars, antal i 37 i februari, antal 39 i januari, till Förskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 4 531 115 kr, antal 116 i september, antal 123 i augusti, antal 126 i juli, antal 125 i juni, antal 
136 i maj, antal 152 i april, antal 158 i mars, antal 165 i februari, antal 170 i januari, till 
Grundskolenämnden för mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 1 433 130 kr, antal 34 i september, antal 37 i augusti, antal 39 i juli, antal 40 i juni antal 44 maj, 
antal 48 i april, antal 51 i mars, antal 52 i februari, antal 57 i januari, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden för nyanlända som går i gymnasieskolan. 

Under perioden januari-februari-mars-april-maj-juni-juli-augusti-september har Arbetslivsnämnden 
överfört 11 368 508 kr, antal 307 i september, antal 312 i augusti, antal 318 i juli, antal 327 i juni, antal 
360 i maj, antal 383 i april, antal 402 i mars, antal i februari 396, antal i januari 431, till Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

Integration 

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

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

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

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper. invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. 
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Verksamheter under integrationsområdet under 2020. 

 Integrationsråd 

 Integrationsnätverk 

 Integrationsdag 

 Flyktingguider/Fadderfamiljer 

 Samhällsvägledning 

Integrationsdagen kan inte genomföras som planerat. Integrationsdagen kommer att genomföras 
digitalt. 

Flyktingguider/Fadderverksamhet har under våren ej kunnat genomföras som planerat, arbetet 
återstartas nu men med anpassningar för att hindra smittspridning. 

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Under 2019 
har Kommunfullmäktige antagit ett program för nationella minoriteters rättigheter gentemot samtliga 
förvaltningar och bolag. Av programmet framgår att Arbetslivsnämnden, förutom att samordna arbetet, 
ska planera egna aktiviteter som skall utföras för minoritetsgrupperna. 

Under 2020 avser Arbetslivsnämnden att genomföra följande aktiviteter: 

 Fortsatt kunskapsspridning om minoritetslagstiftningen 

 Bjuda in och hålla samrådsmöten med företrädare för nationella minoriteter, med en särskild 
skyldighet gentemot Sverigefinska minoriteten utifrån att Borås Stad är ett förvaltningsområde, 
samt gentemot romska minoriteten där det arbetas med romsk inkludering 

 Anordna en minoritetsdag, tillsammans med minoriteterna 

 Bedriva minoritetsservice för den svenskfinska minoriteten 

 Sammankalla till styrgruppsmöten, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsområdesfrågor för den Sverigefinska minoriteten, med övriga förvaltningar 

 Bedriva utvecklingsarbete inom romsk inkludering och vara sammankallade till det Romska 
rådet 

 Sammankalla till ett politiskt råd årligen, för förankring av minoritetsfrågor och 
förvaltningsfrågor för den Sverigefinska minoriteten, i berörda nämnder.  

Årets minoritetsdag har fått ställas in på grund av risk för smittspridning. Minoritetsservice på finska 
samt romsk inkludering/enskilt stöd har bedrivits enligt plan och har varit mer belastat än tidigare då 
många äldre har varit oroliga. Minoritetsservice har varit delaktiga i Borås Stads övergripande 
informationsarbete för att nå riskgrupper med information angående Corona. Första styrgruppsmötet 
fick ställas in, nytt möte är inplanerat. Det politiska rådet kommer inte att genomföras under året på 
grund av risk för smittspridning. 

Alla verksamheter inom integration beräknas göra ett nollresultat. 

Jobb Borås 

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

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

 Är i åldern 16-64 år. 

 Har ett ordnat boende. 

 Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar. 

 Är drogfria.   

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under september 2020 har det varit 495 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 2020-09-30, 520 personer jämfört med 2019-09-30, 503 
personer. 

 Administrera och handlägga arbetsmarknadsanställningar inom Växla bidrag mot lön 

Varav växla bidrag mot lön var 2020-09-30, 69 personer jämfört med 2019-09-30, 67 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. 54 personer har 
haft en anställning inom det urbana utvecklingsarbetet under september månad 
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 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 2020 finns en budget på 2 000 tkr, under 
september månad har det varit 16 personer från denna grupp som har haft en anställning 

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

 Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr budget för år 2020, har det varit under 
september har det varit 20 ungdomar 

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

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

Under september 2020 har antalet varit 520 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 155 Trygghetsanställningar 

 121 Extratjänster 

 80 Nystartsjobb 

 69 OSA Anställningar 

 63 Utvecklingsanställningar 

 21 Introduktionsjobb 

 10 Lönebidrag 

 1 Ungdomsanställningar 

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

Krami - vägen till arbete. Verksamheten har avslutats 2020-08-31 

Chansen 

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

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

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

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

 Kartläggning 

 Motiverande samtal 

 Sociala aktiviteter (för att bryta negativt umgänge/påverkan) 

 Arbetsrehabiliterande insatser 

 Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser  

Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med 
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning. 
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Trygghetsinsatser 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbetet innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt 
utsatta områdena i Borås Stad. Verksamheten Mobile info center tillhör också verksamheten 
trygghetsinsatser. 

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett underskott med 5 675 tkr. 

Feriearbeten 

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

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

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

Övrigt 

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

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg 

3.1.1 Ekonomiskt bistånd 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd  678 670 731 

3.1.2 Flyktingmottagning 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Mottagna flyktingar  254 300 145 

3.2 Arbetsmarknadsinsatser 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsats

er 
 436  451 

Antal växla bidrag mot 
lön  67  69 
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Deltagande i Integrationsdagen den 3 november 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att arvode betalas ut enligt Kommunfullmäktiges 

beslut om ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2019-

2022”.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen arrangerar en konferens om integration den 3 

november under temat ”Tillit i ett föränderligt samhälle - att skapa tillitsfulla 

relationer mellan förvaltning och invånare”. 

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

samarbetspartners. Samtliga ledamöter och ersättare i Arbetslivsnämnden 

erbjuds möjligheten att delta.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

verksamhetssystemet VIVA 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett 

ärende i verksamhetssystemet VIVA, skannas för att därefter gallras. Innan 

gallringen kan verkställas ska förvaltningen ha säkerställt att  

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar. 

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 

autenticiteten. 

 Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller 

påverkar informationens bevisvärde.  

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 

inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 

digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 

att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 

VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 

initierats till att det arkiveras.  

 

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 

inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 

företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 

som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 

pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Gallring VIVA 
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Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Datum Referens 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

verksamhetssystemet VIVA 

Bakgrund 

Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 

digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 

att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 

VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 

initierats till att det arkiveras.  

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 

inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 

företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 

som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 

pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.   

Förutsättningar  

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 

Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 

elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 

handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 

myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om IT-vård och Omsorg, i sin roll som förvaltningsorganisation, ansvarar 

för VIVA och för att nödvändig funktionalitet finns rörande bevarande och 

gallring, är respektive myndighet som använder systemet, ansvarig för den 

information man hanterar i VIVA. Det medför att det inte går att fatta ett 

kommunövergripande gallringsbeslut om att ersätta pappershandling med 

digital handling i VIVA, utan varje kommunal myndighet som nyttjar systemet 

måste fatta ett eget beslut om detta.  
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Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av 

hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 

arkivera handlingarna från VIVA digitalt krävs att man, utöver den digitalt 

upprättade informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen 

av inkomna pappershandlingar.     

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i 

VIVA, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier 

är uppfyllda: 

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  

Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det 

är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i 

vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 

autenticiteten.  

Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 

skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information 

i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 

Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  

Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller 

påverkar informationens bevisvärde. 

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 

eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 

förhållande. 

Viktor Lundberg 

IT-arkivarie 
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Revidering av delegationsordning för 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens beslut 

I Arbetslivsnämndens delegationsordning läggs HR-specialist till under punkten 

”Förhandling, Information”.   

Under Dataskyddsförordningen GDPR läggs personuppgiftsansvar samt beslut 

om rättning, radering och begränsning av behandling 

Arbetslivsnämnden fastställer upprättat tillägg i delegationsordningen. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden beslutade 2020-08-24, § 70 om nu gällande 

delegationsordning. Revidering av delegationsordningen behöver ske 

kontinuerligt.  

Rutiner och handläggning kring MBL (Medbestämmandelagen) och GDPR 

(Dataskyddsförordningen) behöver ändras.  

Punkten ”Förhandling, Information” kompletteras med HR-specialist och 

”personuppgiftsansvar samt beslut om rättning, radering och begränsning av 

behandling” flyttas från verksamhetschef till chef för kvalitet och utveckling. 

Ändringarna är förtydligade i bilagan Arbetslivsnämndens delegationsordning 

med rödmarkerad text.     

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Arbetslivsnämndens delegationsordning.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG): 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Arbetslivsnämnden 

Delegationsordning 
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1. Sekretesslagen    

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

1.1 Beslut om att lämna ut allmän 
handling 

  Anmäles ej till nämnden. Beslut om att lämna ut 
handling fattas av den som har handlingen i sin 
vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. 

1.2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild 

2 kap. 14 § TF 15 
kap. 6 och 7 §§ SekrL,  
14 kap. 9  
och 10 §§ SekrL 

Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

  



2. Personalärenden 
   

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.1 Kurser, konferenser, studieresor och 
tjänsteresor 

 Ordförande 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Chef kvalitet- och utveckling 
Enhetschef 

 

Beslut om förtroendemans deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

 Ordförande 
Vice ordförande 
Andre vice ordförande 

Anmäles till nämnden. 
 

Beslut om personals deltagande i kurser, 
konferenser, studieresor och 
studiebidrag 

AB Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
Ordförande 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion  

Anmäles ej till nämnden. 
Samma beslutsordning som vid anställning med 
undantag att ordförande beslutar om 
förvaltningschefens deltagande och 
förvaltningschefens högsta beslutande för övriga 
tjänstemän. 

Beslut om tjänsteresa som kräver 
traktamente och eller reseersättning 

 Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling  
Verksamhetschef  
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Förvaltningschef  
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden. 

Beslut om studiebidrag Personalpolitiska 
programmet 

Chef för HR-funktionen 
Förvaltningschef  
Ordförande 

I samråd med verksamhetschef. 
 

  



Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.2 Transporter i tjänsten    

Medge viss personal att för enskilt 
uppdrag mot ersättning använda taxi, 
buss eller egen bil i tjänsten 

 Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden. 
 

Beslut om generellt tillstånd att använda 
egen bil i tjänsten 

 Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Förvaltningschef  
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden. 
Gäller endast anställda som i sitt dagliga arbete 
måste använda egen bil i tjänsten.  

2.3 Anställning m.m AB   

Anställa och entlediga arbetstagare 

 

2, 12 Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Förvaltningschef anställer verksamhetschef samt 
chef för HR-funktionen, ekonomifunktionen 
och kvalitet och utveckling samt 
nämndsekreterare/kommunikatör. 
 
Verksamhetschef anställer enhetschefer.  
 
Vid rekrytering kontakta personalenheten för 
information om personals eventuella 
företrädesrätt. 

Anställa vikarie upp till 6 månader  
för stf. förvaltningschef 

2 Presidiet 
 

Vikarie för stf. förvaltningschef förordnas av 
förvaltningschef. 

 

  



Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.4 Beslut om övertid, 
fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring, 
beredskap och kompensationsledighet 

6 
30 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden. 

Beslut om semester Semesterlagen 
22 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 
Beslutsrätten fördelas som vid anställning. 
Beslutsfattaren skall förvissa sig om att det finns 
innestående semesterdagar. 

Beslut om arbetstagares ledighet 
(ej facklig utbildning med lön) 

Semesterlagen 
23-28 och speciallagar 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 
Beslutsrätten fördelas som vid anställning.  
Beslutanderätten för facklig utbildning med lön 
beslutas av förvaltningschef och chef för 
personalenheten. 
 

Bevilja ledighet för enskild angelägenhet 
med lön 

AB HR-specialist 
Chef för HR-funktionen 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
Ordförande 

Tjänstledighet med andra bibehållna 
löneförmåner än sjuklön beslutas av HR-
specialist, verksamhetschef, förvaltningschef i 
samråd med chef för HR-funktionen. 

Facklig ledighet med lön  Chef för HR-funktionen  

Avstängning mm och disciplinpåföljd AB Förvaltningschef  
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden. 

 

  



Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.5 LAG (1976:580) om 
MEDBESTÄMMANDE i 
ARBETSLIVET (MBL) i 
lydelse fr.o.m. 1995-01-01 
och avtalet 
SAMVERKAN i BORÅS 

  

Förhandling 
Information 

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
Chef för HR-funktionen 
HR-specialist 
 

Tjänsteman som skall fatta beslut i ärende eller 
lägger förslag till Arbetslivsnämnden ansvarar 
för MBL. Förvaltningschefen äger rätt att föra 
förhandlingar även rörande en enhet om ärendet 
bedöms speciellt viktigt. 

2.6 LAG  (1982:80) om 
ANSTÄLLNINGSKYDD 
(LAS) 

  

Uppsägning/avsked av arbetstagare 
 

AB 
 

Förvaltningschef Anmäles ej till nämnden. 

 BEA Förvaltningschef Anmäles ej till nämnden. 

Varsel/underrättelse och besked  Personalassistent 
HR-specialist 
Chef för HR-funktionen 
Förvaltningschef 

Anmäles ej till nämnden. 

2.7    

Förbjuda bisyssla AB Enhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Verksamhetschef  
Förvaltningschef  

Anmäles ej till nämnden. 

  



3. Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag 
Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

3.1 Basbelopp    

För högst 10 basbelopp  Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Chef kvalitet- och utveckling 

Förvaltningschef och chef för ekonomifunktion 
har tillgång till att betala fakturor över 10 
basbelopp. 
 

För högst 1 basbelopp  Enhetschef  

3.2 Inköp av arbets-, skydds- och 
profilkläder  

 Enhetschef  
Verksamhetschef  
Förvaltningschef  

 

3.3 Beslut om ersättningsanspråk från 
personal och allmänhet 

 Verksamhetschef  
Förvaltningschef  

Efter samråd med stadens jurister.  

3.4 Anbud för inköp av tjänst 

Infordra och anta anbud för inköp av 
tjänster. 

 Enhetschef  
Verksamhetschef  
Förvaltningschef  

Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering, 
sammanställning göras tillsammans med chef för 
ekonomifunktionen.  

3.5 Beslut om försäljning av material   Enhetschef  
Verksamhetschef  

Delegation till tjänsteman motsvarande 20 % av 
basbeloppet. 

3.6 Överenskommelse med organisationer och föreningar samt uppvaktningar av föreningar 

Träffa överenskommelse med 
organisationer och föreningar om deras 
medverkan vid skötsel av kommunala 
anläggningar samt beslut om ersättning 
för detta.  

 Verksamhetschef  
Förvaltningschef  

 

Beslut om uppvaktning av 
organisationer och föreningar. 

 Förvaltningschef 
Ordförande 

 

  



4. Dataskyddsförordningen, GDPR 
  

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

4.1    

Beslut med anledning av nämndens 
personuppgiftsansvar 

 Chef kvalitet- och utveckling  
Förvaltningschef 

 

Beslut om rättelse, radering och 
begränsning av behandling 

 Chef kvalitet- och utveckling) 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

 

 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00102 1.1.3.0 

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2021.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2021 förslås hållas följande dagar: 

26 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 17 maj, 15 juni, 17 augusti, 14 

september, 19 oktober, 23 november och 14 december.    

Arbetslivsnämnden sammanträder klockan 17:00 på tisdagar förutom den 17 

maj som infaller på en måndag.     

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka 

före nämndsammanträdet. För att ge allmänheten större möjlighet att följa och 

informera sig om nämndens arbete är sammanträdena öppna för allmänheten.       

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00100 1.2.3.25 

Anmälningsärenden oktober 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 285

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år.

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27 § 99

Revidering av Riktlinjer för resor.

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24 § 273

Tertialrapport januari-april 2020 från Sjuhärads samordningsförbund

4. Kommunstyrelsens beslut § 332

Revidering Visionen Borås 2025.

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07 § 327

Strategiskt inriktningsdokument för Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar 
för barn och unga.

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 119

Digital strategi 2020.

Dnr 2019-00119

7. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 121

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021.

8. Individ- och familjeomsorgsnämnden skrivelse 2020-09-22

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete med 
hedersrelaterad problematik.

Dnr 2020-00097



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

9. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24 § 116

Hantering av inköpskostnader med anledning av Coronapandemin.

10. Arbetslivsförvaltningen 2020-09-01 FSG-Protokoll.

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00101 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut oktober 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-09-14, § 13-14. 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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