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Plats och tid Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, samt virtuellt mötesrum tisdagen den 9 
juni 2020 kl 17:00-17:53. 

 Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare,  
efter ordförandes godkännande i sammanträdet på distans via ett virtuellt 

mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §.  

Beslutande Ledamöter 

Lars-Åke Johansson (S), Ordförande 
Birgitta Bergman (M), 1:e vice ordförande (deltar på distans) 
Mattias Danielsson (C), 2:e vice ordförande (deltar på distans) 
Marie Samuelsson (S) (deltar på distans) 
Abdullahi Warsame (S) (deltar på distans) 
Anne-Marie Ekström (L) (deltar på distans) 
Jonas Garmarp (M) (deltar på distans) 
Falco Güldenpfennig (KD) (deltar på distans) 
Jan Nilsson (SD) (deltar på distans) 

Närvarande Ersättare 
Kristina Nyberg Smahel (S) (deltar på distans) 
Patric Cerny (L) (deltar på distans)  
Ewa Bramstång (MP) (deltar på distans) 
Jessica Sjösten (M) (deltar på distans) 
Lina Nilsson (M) (deltar på distans) 
Georg Guldstrand (M) (deltar på distans)  §§ 54-59 
Crister Spets (SD) (deltar på distans) 

Övriga Tjänstemän 
Dag Forsström, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef 
Hans Johansson, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktion 
Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, 2020-06-11. 
 

 
 

 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 12 juni 2020. 

Paragrafer §§ 48-59 
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§ 48   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Mattias Danielsson (C) tillsammans med Jonas Garmarp (M) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 11 juni.         
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§ 49 

Godkännande av föredragningslistan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare två 
Beslutsärenden, ”Initiativärende Hög tid att prioritera hedersförtrycket” och 
”Feriejobb för alla”. Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg 
godkänns.     
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§ 50   

Genomgång och diskussion över Riskanalys 2021 

Arbetslivsnämnden förtroendevalda lämnade synpunkter och förslag på 
innehåll för Riskanalys 2021. Nämndens riskanalys ligger till grund för 
innehållet i Intern kontrollplan 2021. 
 

 

 

 

 

Arbetslivsnämnden tar beslut i augusti om vilka regler och anvisningar som ska 
ingå i Intern kontrollplan 2021. 
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§ 51 Dnr ALN 2020-00046 1.2.3.25 

Svar på frågor från Romska rådet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av skrivelserna från Romska rådet och kommer 
att lägga fram ett budgetäskande till kommunfullmäktige, att ge 
Arbetslivsnämnden ekonomiska resurser, att med kommunala medel bibehålla 
två heltidstjänster för romsk inkludering även framåt.         

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har tagit del av skrivelserna från Romska rådet och avser att 
arbeta för att bibehålla nivån på resurserna för romsk inkludering även framåt.  

Nämnden har tidigare tagit del av utvärderingen av Borås stads insatser som 
romsk utvecklingskommun, och ser vilka goda insatser som gjorts och hur 
arbetet utvecklats. Det är viktigt för staden att fortsätta bygga förtroende bland 
minoritetsgruppen romer i Borås, genom att jobba praktiskt med det fortsatta 
inkluderingsarbetet och samtidigt sprida kunskap om minoriteten romer.  

Borås stad har tagit frågan på största allvar redan från början, genom att med 
kommunala medel dubblera den statliga satsningen. Det mest önskvärda vore 
om staten fortsatte med sin del, för att förverkliga regeringens strategi ”den 
rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är 
icke-rom”.  

Tyvärr kan vi dock konstatera att fler utvecklingskommuner än Borås fått 
problem, och fått minska ambitionen gällande romsk inkludering när 
statsbidraget upphört. Vi har idag inga indikationer på att staten kommer att ge 
fortsatt ekonomiskt stöd för romsk inkludering.  

Arbetslivsnämnden kommer att prioritera ett budgetäskande till 
kommunfullmäktige att tillskjuta kommunala medel för att behålla två 
brobyggartjänster i samband med budgetarbetet inför 2021, men nämnden kan i 
dagsläget inte ge några absoluta löften att det blir så.  

Borås har heller inte samma resurser som storstadskommunerna att driva 
romsk inkludering som egen enhet med egen budget, utan avsikten är att romsk 
inkludering är en del av arbetet med nationella minoriteter, men under namnet 
BRIKC (Borås romska informations och kunskapscenter).              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Frågor till Arbetslivsnämnden från romska rådet.                 
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§ 52 Dnr ALN 2020-00056 1.1.3.0 

Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar välja Ewa Bramstång (MP) till kontaktpolitiker för 
verksamhetsområde Försörjningsstöd/Personligt ombud.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har i början av mandatperioden utsett kontaktpolitiker 
inom samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom 
utsett område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och 
resultat, samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och 
tjänstemän. Grupperna är indelade i fyra olika verksamhetsområden enligt 
följande: 

Försörjningsstöd/Personligt ombud 

Återbruk/ Trygghetsinsatser 

Jobb Borås/Feriejobb 

Integration och nationella minoriteter/Introduktion.               
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§ 53 Dnr ALN 2020-00057 1.2.3.25 

Rapportering av Arbetslivsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten och tar informationen till 
protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i 
kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet 
"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, 
utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som 
personuppgiftsansvarig delegerar myndigheten den operativa hanteringen av 
personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen.               
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§ 54 Dnr ALN 2020-00058 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter maj 2020 med 
helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsförvaltningen upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter 
varje månad och redovisar denna för nämnden.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning maj 2020 Arbetslivsnämnden.           

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr ALN 2020-00059 1.2.3.25 

Anmälningsärenden juni 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45  
Borås Stads årsredovisning 2019. 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 189  
Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): 
Krav på redogörelse om anmälan av bisysslor. 
Dnr 2020-00063 

Kommunstyrelsens beslut § 190  
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse.  
Dnr 2020-00064 

Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-25 Undantag från lag om tillgänglighet till 
digital offentlig service.  
Dnr 2020-00062 

Kommunfullmäktiges beslut § 70  
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 185  
Förbundsstyrelsens beslut  om överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020. 

Arbetslivsförvaltningen 2020-05-05 FSG-Protokoll.  
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§ 56 Dnr ALN 2020-00060 1.2.3.25 

Delegationsbeslut juni 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-05-19, § 8-10. 
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§ 57  

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.     

Sammanfattning av ärendet 

Efter en längre tid av Coronapandemi är personalförsörjningen god och all 
verksamhet fungerar enligt plan. 
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§ 58 Dnr ALN 2020-00069 1.1.3.1 

Initiativärende Hög tid att prioritera hedersförtrycket 

Arbetslivsnämndens beslut 

Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning. Svar på 
initiativärendet behandlas på nämndens möte i augusti. Förvaltningen redovisar 
då en sammanställning av det arbete kring hedersvåld som hittills genomförts i 
Borås stad samt en tidplan för det fortsatta arbetet kring hedersvåld.  

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna lägger vid dagens sammanträde fram ett 
initiativärende ”Hög tid att prioritera hedersförtrycket” (bilaga 1 till 
protokollet), där Arbetslivsnämnden föreslås besluta att en kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck ska genomföras.     

Beslutsunderlag 

Bilaga Initiativärende Hög tid att prioritera hedersförtrycket.      
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§ 59 Dnr ALN 2020-00068 1.1.3.1 

Feriejobb för alla 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden ställer sig positiva till att låta de ungdomar som inte kunnat 
erbjudas feriejobb sommaren 2020, erbjuds att feriejobba på höst-, jul- och 
februarilov.        

Sammanfattning av ärendet 

På grund av de restriktioner som samhället vidtagit med anledning av 
Coronapandemin, har drygt 1 000 feriejobbsplatser försvunnit sommaren 2020. 
Genom samarbete med föreningsliv och kommunens förvaltningar, har ett stort 
antal extraplatser skapats. 

I nuläget är det cirka 80 ungdomar som sökt och ännu inte kunnat erbjudas en 
plats, matchningsarbetet fortsätter efterhand som  ströplatser och återbud 
inkommer. Rimligtvis kan antas att ett antal om cirka 50-70 ungdomar trots det 
inte kan erbjudas feriejobb. Förslaget är då att dessa ungdomar då erbjuds att 
feriejobba på höst-, jul- och februarilov istället. 
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