PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-16
Tid och plats
17.00 – 19.20

Arbetslivsförvaltningen
Österlånggatan 72
Öppet sammanträde
Information 17.00 – 19.10

Omfattning
§ 50 - 65
Närvarande
Lars-Åke Johansson (S)
Marie Samuelsson (S)
Lotta Preijde (L)
Birgitta Bergman (M)
Bo Unosson (C)
Jan Nilsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Abdulllahi Warsame (S)
Anethe Tolfsson (S)
Jessica Bjurén (M)

ordförande
förste vice ordförande

för Annika Andersson (MP)
för Tobias Edin (V)
för vakant plats (M)

Ersättare
Jonas Edberg (V)
Lars-Gunnar Forslund (MP)
Jan Hallquist (KD)
Övriga
Dag Forsström
Lennart Gustavsson
Hans Johansson
Camilla Jansson
Per-Olof Jinnegård
Josefine Nyman
Margareta Udén Hoff

förvaltningschef
verksamhetschef
verksamhetschef
chef för personalfunktion
chef för ekonomifunktion
verksamhetsutvecklare
nämndsekreterare
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§ 50
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Unosson (C) med Jan
Nilsson (SD) som ersättare. Justering den 20 maj 2016, under dagen.
§ 51
Mångfaldsinformation
Enhetschef Dzenan Ganic informerade om antal mottagna flyktingar i Borås Stad
under 2015. Fördelning av de mest frekventa nationaliteterna, utbildningsnivån
samt de olika insatser som förvaltningen arbetar med inom integrationsområdet.
Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§ 52
Dnr 2015/ALN0111 133
Uppföljning Program för ett integrerat samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder och bolag arbetar med Program för ett integrerat samhälle.
Integrationsarbetet i Borås stad är omfattande med många aktiviteter och insatser.
Tydligt är att samverkan mellan olika aktörer är en viktig metod när det gäller större
och bredare insatser. Det visar också på intresse för att ta gemensamt ansvar.
Genom samverkan samlar man olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter och
med det skapas det större förutsättningar för att lösa problem och utveckla
verksamheter. Dock kan några nämnder utveckla sitt tänk kring integrationsarbetet.
Utöver vad nämnderna och de kommunala bolagen bedriver inom integrationsarbetet, görs det en hel del arbete inom föreningsområdet.
Beslut
Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljning Program för ett integrerat samhälle
och översänder den till Kommunstyrelsen.
§ 53
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande:
-

planering av det praktiska arbetet för organisationsförändringen pågår.

Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§ 54
Information kontaktpolitiker
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) berättade om studiebesöket som gjordes av
politiker och tjänstemän från Malmö Stad samt arbetsförmedlingen i Malmö. Syftet
med besöket var att se hur Borås arbetar med att sänka försörjningsstödet, genom
att få bidragsberoenden ut i arbete och gå till egenförsörjning.
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Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§ 55
Dnr 2016/ALN0038 042
Budgetuppföljning efter april 2016, tertial 1
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje
månad och redovisar denna för nämnden. Efter april ska Arbetslivsnämnden även
inge tertial 1 till Kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen april 2016, tertial 1 med
helårsprognos och översänder densamma till Kommunstyrelsen.
§ 56
Dnr 2016/ALN0051 400
Miljömålsuppföljning 2016, tertial 1
Arbetslivsnämnden ska inge miljömålsuppföljning till Miljö- och
konsumentnämnden. Vid denna uppföljning ska uppföljningen begränsas till
etappmålet, ”Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem”.
Utsedda miljöombud på varje arbetsplats har genomfört inventeringar och tagit
fram handlingsplaner, samt annan dokumentation som utgör ett miljöledningssystem. Miljöarbetet följs upp på APT (arbetsplatsträff) regelbundet. För
kunskapsspridning och goda exempel inom Arbetslivsnämnden sammanställs
informationen. Avstämning sker efter första halvåret 2016. Då bedöms huvuddelen
av verksamheterna ha ett miljöledningssystem. Någon enhet kvarstår ännu inför
hösten.
Miljöledningssystemet har bidragit till en samlad dokumentation och tydliga
processer för miljöarbetet och strävan att nå miljömålen. Det har lett till
standardisering och kvalitetssäkring av frågorna. Miljömålen har hamnat mer i
fokus genom återkommande diskussion på APT för att nämna några konkreta
aktiviteter och dess effekter.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner miljömålsuppföljning 2016, tertial 1 och översänder
den till Miljö- och konsumentnämnden.
§ 57
Dnr 2016/ALN0052 760
Revidering av Borås Stads Drogpolitiska program
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissförslaget. Det är särskilt positivt att innehållet
utvecklats och förtydligats, viktigt också med en handlingsplan från respektive
nämnd kopplat till Borås Stads övergripande program och plan.
Beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
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§ 58
Dnr 2016/ALN0053 750
Revidering av Borås Stads Program för föräldrastöd
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissförslaget. Det är särskilt positivt att begreppet
föräldraskapsstöd används och att föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga
vuxna i barn liv anges. En tydlighet finns i det reviderade programmet utifrån
Fritid- och folkhälsonämndens samordningsansvar för programmet och att plan
sker ihop med berörda nämnder.
Beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
§ 59
Dnr 2016/ALN0047 701
Handlingsplan mot otrygghet!
I motionen föreslås att det i samverkan tas fram en handlingsplan och uppdra till
Fritids- och Folkhälsonämnden att ta fram förslag på en handlingsplan mot
otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Beslut
Tillstyrkan.
§ 60
Dnr 2015/ALN0030 047
Svar på skrivelse från Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr har tillskrivit Arbetslivsnämnden för att ta del av
ytterligare etableringsmedel i avsikt att täcka kostnadsökningar på Centrum för
flerspråkigt lärande under 2016.
Arbetslivsnämnden fattade så sent som hösten 2015 ett beslut om en ny modell att
fördela den statliga schablonersättningen för personer i etableringen (permanent
upphållstillstånd), som skulle vara rättvis och hållbar över tid.
För att stödja stadsdelarnas grundskoleverksamhet under 2016 föreslås
Arbetslivsnämnden besluta om att ändå betala ut de medel, som föreslagit i tidigare
beslut. Inför 2017 skall det särskilt påtalas för den nya förskole och
grundskolnämnden att den nu beslutade fördelningsmodellen gäller, och inga andra
engångsbelopp kommer ifråga i budgetberedningen.
Den aktuella summan är 3,500 tkr per termin under 2016, totalt 7,000 tkr och
fördelningen sköts av Stadsdel Norr kommungemensam förskola/skola.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar, att som engångsbeslut överföra 7,000 tkr av den
statliga schablonersättningen för nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd,
till Stadsdel Norr att fördela på stadsdelarnas grundskola.
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§ 61
Dnr 2016/ALN0040 709
Svar på skrivelse från brukarorganisationer RSHM, Attention, Elvan,
Balans och Autism & Aspergerförbundet
I en skrivelse från brukarorganisationerna RSHM, Attention, Elvan, Balans och
Autism & Aspergerförbundet vill de tillsammans lyfta brister som deras
medlemmar upplever i kontakt med kommunala verksamheter. Arbetslivsnämnden
har tagit del av skrivelsen och har svarat på de synpunkter som berör
försörjningsenheten som är nämndens ansvarsområde.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat svar och översänder svaret till
brukarorganisationerna.
§ 62
Dnr 2016/ALN0062 733
Förslag att Daglig verksamhet LSS och Psykiatri flyttas
fr.o.m. 2016-09-01 till Sociala omsorgsförvaltningen
Daglig verksamhet är ett stöd, för personer med funktionshinder, utöver det som
samhället ger generellt. Inom verksamheten ryms såväl aktiviteter med
habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. Den har som mål
att bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktigheten i samhället. För
många är Daglig verksamhet en fullvärdig sysselsättning för kortare eller längre tid.
Verksamheten inom LSS är organiserad i större och mindre arbetsplatser,
företagsgrupper och externt placerade. På större arbetsplatser är verksamheten
ordnad i flera mindre grupper. Företagsgrupper har med stöd av handledare sitt
arbete förlagt till privata företag, förvaltningar, föreningar mm. Externt placerade är
personer som individuellt har sin dagliga verksamhet på ett företag.
Verksamheten för psykiatrin är organiserad i olika arbetsenheter, samt ett
aktivitetshus samt liknande som LSS företagsgrupper och externt placerade.
Arbetsenheternas målsättning är att ge meningsfull sysselsättning. Aktivitetshuset är
en mer kravlös verksamhet för social gemenskap.
Daglig verksamhet är en utförarorganisation. Sociala omsorgsförvaltningens behov
av platser utgör grunden för omfattningen.
Fullmäktige har beslutat att Daglig verksamhet LSS och Psykiatri skall flyttas från
Arbetslivsnämnden till Sociala Omsorgsnämnden fr.o.m. 2017-01-01. Det är viktigt
personalen snarast får besked hur verksamheten skall bedrivas fr o m 2017 och då
underlättar det att ledningsorganisationen i planeringsarbetet blir tydligt.
Arbetslivsnämnden föreslår med anledning av fullmäktiges beslut att det genomförs
tidigare fr.o.m. 2016-09-01 för att underlätta övergången för personalen och
planeringen för Daglig verksamhet LSS och Psykiatri som inte är företagsförlagd
verksamhet.
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Beslut
Att Daglig verksamhet LSS och Psykiatri som inte är företagsplacerad flyttas till
Sociala omsorgsnämndens ansvar fr.o.m. 2016-09-01.
Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
”Kommunfullmäktige har beslutat att Daglig verksamhet, LSS och Psykiatri skall
flyttas från Arbetslivsnämnden till Sociala Omsorgsnämnden 2017-01-01.
Arbetslivsnämnden har inte mandat att upphäva KF,s beslut utan samråd och
beslut i berörd nämnd eller i Kommunstyrelsen.
2016-05-16
Moderaterna
Birgitta Bergman
Jessica Bjurén”
§ 63
Anmälningsärenden
a) Protokollsutdrag KS 2016-04-04 § 146
Nytt ärendehanteringssystem
Dnr 2016/ALN0054 005
b) Länsstyrelsen Västra Götalands Läns beslut 2016-04-11
Statsbidrag till verksamheter med personligt ombud för personer
med psykiska funktionshinder
Dnr 2016/ALN0055 047
c) Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2015
Dnr 2016/ALN0059 007
e) Protokollsutdrag KF 2016-04-28 § 117
Internhyra - förslag till ett nytt system
Dnr 2016/ALN0061 206
e) Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.
1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2016
f) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-04-05
Beslut
Anmälningsärenden till dagens protokoll.
§ 64
Delegationsärenden
a) Utredning Lex Sarah SoL
Dnr 2015/ALN0148 759
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Beslut
Delegationerna till dagens protokoll.
§ 65
Övriga frågor
Birgitta Bergman (M) frågar hur det fungerar med bosättningslagstiftningen?

Vid protokollet

Margareta Udén Hoff
Nämndsekreterare

Justeras

Lars-Åke Johansson (S)
Ordförande

Bo Unosson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 maj 2016.

Margareta Udén Hoff
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