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förvaltningschef
verksamhetschef
verksamhetschef
chef för personalfunktion
chef för ekonomifunktion
nämndsekreterare

1 (5)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-03-29
§ 28
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Birgitta Bergman (M) med
Bo Unosson (C) som ersättare. Justering den 31 mars 2016, under dagen.
§ 29
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande:
-

Evakueringsboendet Sjöhagen skolan är stängd sedan mitten av mars.
Rotundan är fortfarande i drift.

-

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Migrationsverket
arrangerar regionala samverkansdagar om beredskap och mottagande av
flyktingar. Syftet är att öka de regionala och lokala aktörernas förmåga att
samordna åtgärder och kommunikation vid en samhällskris.
Verksamhetschef Lennart Gustavsson deltar från Borås Stad.

-

Med anledning av den nya bosättningslagstiftningen ansvarar varje kommun
för att få fram bostäder. I samråd med de kommunala bolagen och
lokalförsörjningsförvaltningen har man tittat på lämpliga bostäder i Borås.

-

Under 2015 har Jobb Borås avslutat insatserna för 710 personer. I dagläget
har Jobb Borås 373 arbetsmarknadsanställningar totalt.

-

1850 ungdomar har sökt feriejobb. Privata företag med fler än 50 anställda
får en förfrågan om de är intresserade ordna feriejobb utöver de 1850.

Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§ 30
Information kontaktpolitiker
Birgitta Bergman (M) har varit på möte med integration - introduktionsgruppen.
Lokalfrågan för Romani kulturförening är löst men föreningen behöver fortfarande
stöd. Lokalen är tillgänglig för övriga romska grupper. Övriga frågor som
diskuterades var fadderverksamheten, mångfaldsinformation, integrationsdagen i
november, utbildningsspåret och KRAMI.
Bo Unosson (C), Marie Samuelsson (S), Abdulllahi Warsame (S) och Jan Nilsson
(SD) deltog i Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna i Uppsala. Bra dagar med
många bra föreläsare där man bl.a. lyfte behovet av arbetskraft, vikten av att ta vara
på nyanländas kompetens.
Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§ 31
Dnr 2015/ALN0022 000
Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden ser positivt på en regelbunden dialog mellan verksamheten och
beslutsfattarna och utser därför kontaktpolitiker för de olika verksamheterna inom
förvaltningen. Grupperna är indelade i fem olika verksamhetsområden. För de
förtroendevalda som vill byta/ändra verksamhetsområde finns det nu förslag på att
titta över uppdraget för de olika områdena. Abdullahi Warsame (S) har visat
intresse att vara kontaktpolitiker både för sitt nuvarande uppdrag Åtebruk Alternativ arbetsmarknad och för Integration - Introduktion.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar att utse Abdullahi Warsame (S) som kontaktpolitiker
även för verksamhetsområdet Integration - Introduktion.
§ 32
Dnr 2016/ALN0038 042
Budgetuppföljning efter februari 2016
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje
månad och redovisar denna för nämnden.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - februari 2016 med
helårsprognos.
§ 33
Dnr 2016/ALN0039 007
Rutin och anvisningar för intern kontroll Arbetslivsnämnden
Nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolag ska upprätta en
organisation för sin internkontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar godkänna upprättad rutin och anvisningar för
internkontroll, Arbetslivsnämnden.
§ 34
Dnr 2016/ALN0020 047
Ansökan om bidrag för utveckling av kommunal verksamhet för
romsk inkludering
Arbetslivsnämnden ett samordnande ansvar för integration, mångfald och
nationella minoriteter i hela Borås Stad. Kommunstyrelsen har beslutat om ett
särskilt uppdrag till Arbetslivsnämnden att arbeta med romsk inkludering, nämnden
har av den anledningen beslutat att ansöka om bidrag för utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar att ansöka om bidrag för utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering.
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§ 35
Dnr2015/ALN0111 133
Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret att följa upp hur samtliga nämnder
och bolag arbetar med Program för ett integrerat samhälle. Även Arbetslivsnämnden har svarat på dessa frågor.
Beslut
Arbetslivsnämnden tar med sin egen redovisning till den sammanställning som
nämnden ansvarar för gällande Program integrerat samhälle.
§ 36
Dnr2016/ALN0037 004
Revidering av Arbetlivsnämndens dokumenthanteringsplan
Arbetslivsförvaltningen och stadsarkivet har upprättat en dokumenthanteringsplan
för Arbetslivsnämndens verksamheter. Planen ska revideras varje år och gäller från
2016-03-21 till och med 2016-12-31.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner upprättad dokumenthanteringsplan för
Arbetslivsnämnden.
§ 37
Anmälningsärenden
a) Borås Stads nämndbudget 2016
Dnr 2016/ALN0019 041
b) Redovisning av utbetalt statsbidrag för arbetet med nationella
minoriteter och minoritetsspråk
Dnr 2016/ALN0021 047
c) Protokollsutdrag KF 2016-01-28 § 14
Borås Stads ungdomspolitiska program
Dnr 2014/ALN0047 012
d) Protokollsutdrag KF 2016-01-28 § 31
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Flagga för våra minoriteter
Dnr 2016/ALN0029 105
e) Protokollsutdrag KF 2016-01-28 § 14
Svar på motion av Fredrich Legnemark (V);
Beträffande kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna
Dnr 2016/ALN0030 105
f) Protokollsutdrag KF 2016-02-25 § 60
Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1
Dnr 2015/ALN0017 282
g) Halvårsrapport för projekt om läs- och skrivinlärning på modersmålet

4 (5)

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-03-29
h) Protokoll Boråsregionens etableringsråd 2016-02-23, § 1-5
i) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-02-02
j) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-03-21
Beslut
Anmälningsärenden till dagens protokoll.
§ 38
Delegationsärenden
a) Utredning Lex Sarah SoL
Dnr 2015/ALN0112 759
b) Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2016-03-07
Dnr 2015/ALN0050 739
Beslut
Delegationerna till dagens protokoll.
§ 39
Övriga frågor
Romani kulturförening inbjuder till öppet hus fredag 8 april kl. 18.00–20.00

Vid protokollet

Margareta Udén Hoff
Nämndsekreterare
Justeras

Lotta Preijde (L)
Förste vice ordförande

Birgitta Bergman (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 april 2016.

Margareta Udén Hoff

5 (5)

