
 PROTOKOLL 1 (8) 
 Sammanträdesdag 
 2017-04-18 

Tid och plats  
17.00 – 18.00 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 17.55 
 
Omfattning 
§ 38 - 51 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande 
Birgitta Bergman (M)  
Bo Unosson (C)  
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Anethe Tolfsson (S) för Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Hampus Jernkrook (M) för Jessica Bjurén (M) 
 
Ersättare 
Jonathan Wennerlund (M) 
Susanne Karlander (L) 
Anders Alftberg (SD) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 38 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs med Lotta Preijde (L) med 
Jan Nilsson (SD) som ersättare. Justering den 20 april 2017, under dagen. 
 
§ 39 
Ändring av föredragningslistan 
Ärende 10 ”Hemställan om förhyrning av fastighet” och ärende 15 ”Övriga frågor” 
utgår. 
 
§ 40 
Information från förvaltningschefen 
 

- Mottagande från migrationsverket av anvisade nyanlända enligt 
bosättningslagen.  

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 41  
Information Kontaktpolitiker 
Marie Samuelsson (S) informerade om studiebesöket på Medborgarservice 
Andersberg i Halmstad som är en mötesplats för bland annat föreningar och 
boende på Andersberg. Mötesplatsen har bidragit till ökad service och delaktighet. 
  
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 

 
§ 42 Dnr 2017/ALN0042 042 
Budgetuppföljning efter mars 2017  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-mars 2017 med 
helårsprognos. 
 
§ 43 Dnr 2016/ALN0117 133 
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.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden har tagit del av uppföljning Program för ett integrerat samhälle 
och översänder den till Kommunstyrelsen.  



 PROTOKOLL 3 (8) 
 Sammanträdesdag 
 2017-04-18 

§ 44 Dnr 2017/ALN0052 002 
Attest- och utanordningsrätt   
Justeringar har gjorts i Arbetslivsnämndens attest- och utanordningsrätt och gäller 
för perioden 2017-04-18 – 2018-12-31. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att förvaltningschefen utses till beslutsattestant för 
förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse 
övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente. 
 
§ 45 Dnr 2017/ALN0053 002 
Kvittering av utbetalningskort/värdeavi och postväxlar 
m.m. 
Arbetslivsnämnden föreslås besluta att på arbetslivsnämnden utställda checkar, 
postväxlar och postanvisningar tills vidare och till dess annorlunda beslutats dock 
längst intill 2018 års utgång ska kvitteras av: 
 
Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson (S) 
dess förste vice ordförande Lotta Preijde (L) 
dess andre vice ordförande Jonas Edberg (V) 
förvaltningschef Dag Forsström 
chef för ekonomifunktion Per-Olof Jinnegård 
verksamhetschef Lennart Gustavsson 
verksamhetschef Hans Johansson 
chef för HR- funktion Ann-Helen Segota 
ekonom Ingela Lum 
 
i samtliga fall med kontrasignation av förvaltningens ekonomiadministratör. 
 
Av ovanstående personer erhåller Lennart Gustavsson, Per-Olof Jinnegård och 
Ingela Lum tillsammans med Ann Ekeroth Gunnarsson eller Ing-Marie Steinick 
rätt att överföra pengar till klienter inom försörjningsstödet via Nordeas 
internetbank. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar enligt upprättat förslag. 
 
§ 46 Dnr 2017/ALN0054 002 
Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar 
m.m. 
Arbetslivsnämnden ska för 2017 besluta om vilka tjänstemän som ska företräda 
nämnden i domstolar m.m. 

Arbetslivsnämnden ger fullmakt till:  
• förvaltningschef Dag Forsström 
• verksamhetschef Lennart Gustavsson 
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• verksamhetschef Hans Johansson 
• chef för HR-funktionen Ann-Helen Segota  
• rättshandläggare Miriam Orlenius 
• den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe. 
 
Fullmakten innebär: 

Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka Arbetslivsnämndens talan samt ta emot delgivningar 
och anta eller förkasta förlikningsförslag. 

Att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Arbetslivsnämnden rätt kan vara 
ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt.  

Att åt Arbetslivsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar 
av stämningar, kallelser och handlingar av andra slag. 

Att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också uppbära, 
motta och kvittera betalningar och säkerheter. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om fullmakt att företräda nämnden vid domstolar 
m.m. under 2017 enligt förslag. 
 
§ 47 Dnr 2017/ALN0055 002 
Delegationsordning för Arbetslivsnämnden 
Justeringar har gjorts i Arbetslivsnämndens förvaltningsövergripande 
delegationsordning.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer justeringen i delegationsordning enligt förslag och 
gäller från och med 2017-04-18.  
 
§ 48 Dnr 2017/ALN0013 007 
Yttrande stadsrevisionens rapport hemlöshet och 
boendelösningar i Borås Stad 
Rapporten beskriver att det finns ett utvecklat arbete kring de grupper som 
socialtjänsten traditionellt ser som målgrupp eller som rapporten säger prioriterar. 
Det gäller personer med dokumenterat missbruk, diagnosticerad psykisk ohälsa, 
barnfamiljer med försörjningsstöd och hyresskulder, relationsvåldsutsatta, samt 
unga med bedömda vårdbehov. Till detta kommer att Borås liksom andra 
kommuner har ett lagstiftat krav, på att ta fram bostäder för nyanlända, som 
anvisas från Migrationsverket sedan mars 2016 som måste lösas. 
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Bostadsproblematik i allmänhet 
Socialtjänsten kan inte ta på sig uppgiften att anskaffa bostäder till människor 
utanför de grupper som socialtjänsten normalt arbetar med. Den uppgiften måste 
läggas på de kommunala bostadsbolagen eller annan aktör. 
 
De grupper som har störst problem att skaffa en bostad idag är ungdomar som vill 
flytta hemifrån, nyanlända, utöver de anvisade, som valt att bosätta sig tillsammans 
i små lägenheter, personer som har egen försörjning genom jobb, A-kassa, 
sjukersättning och ålderspensionärer som saknar eller behöver annat boende. 
Vidare är gruppen som söker lägenhet efter en skilsmässa eller avbrutet förhållande 
stor. 
 
Sociala kontrakt 
Nämnden tar för givet att Stadsrevisionen precis som Arbetslivsnämnden inte har 
som mål att öka antalet sociala kontrakt utan tvärt om att minska dessa. Det sociala 
arbetet måste leda till att så många personer som möjligt kan ta över sitt 
bostadskontrakt. Sociala kontrakt är inte heller någon lösning på problemet för 
personer med en egen betalningsförmåga. Arbetslivsnämnden anser inte att 
människor ska bli beroende av socialtjänsten i onödan. Nedan finns en beskrivning 
av läget och det arbetssätt som nämnden bedriver. 
 
Mars 2014 hade Försörjningsenheten 74 sociala kontrakt. Mars 2017 har enheten 
38 sociala kontrakt. Av de som hade kontrakt 2014 har 28 fortfarande kvar sina 
kontrakt. 10 nya sociala kontrakt har tillkommit sedan 2014. Ytterligare 
något/några har både beviljats och avslutats under aktuell period men som inte 
redovisas här. 
 
Anledningen till att de sociala kontrakten har avslutats är:  
 

• 26 st. har övergått från sociala kontrakt till eget förstahandskontrakt 
• 1 st. avslutades p.g.a. fängelsedom 
• 1 st. avslutades p.g.a. vistelse på behandlingshem 
• 9 st. flyttade till annan kommun eller annat boende, på eget initiativ 
• 2 st. är avlidna 
• 7 st. är avhysta p.g.a. hyresskulder eller störningar 

Av de 26 som tog över sina kontrakt under perioden 2014-2017 bor, i mars 2017, 
18 kvar på samma adress.  
 
Försörjningsenheten (FÖ) har arbetat med att motivera och stötta människor att ta 
kommando över sin ekonomiska situation där bostaden är en del. FÖ har hjälpt till 
att lägga upp avbetalningsplaner skaffa autogiro på återkommande utgifter så som 
bl a TV-licensen för att hitta goda betalningsrutiner. FÖ har hjälpt till med att få 
skulder avskrivna hos t ex CSN, inkassobolag och bostadsbolag. Detta har medfört 
att personer som tidigare stått långt ifrån möjligheten att ta över kontraktet på sin 
bostad nu lyckats. 
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På liknande sätt arbetar FÖ med nya ansökningar av sociala kontrakt. För att ett 
socialt kontrakt ska beviljas ska alla möjligheter att hitta eget kontrakt vara 
uttömda. Det innebär ibland mycket arbete för den sökande men nästa alla klarar 
av att hitta ett boende på egen hand samt förstår värdet av att sköta och ta ansvar 
för sin ekonomiska situation och därmed också sitt framtida boende. FÖ är av 
övertygelsen att ett eget kontrakt, om än bara tillfälligt, är bättre än att vara 
beroende av socialtjänsten för att ha någonstans att bo. FÖ tror också att ansvaret 
för och viljan att behålla den nya bostaden blir större.   
 
Förmedling 
Stadsrevisonens skrivning angående förmedling saknar analys. Förmedling av egna 
medel kan naturligtvis tillfälligt vara ett sätt att hjälpa en utsatt person. 
Arbetslivsnämnden anser dock att det sociala arbetet måste innehålla vägar för den 
enskilde att komma vidare och få kontroll på sin egen ekonomi. Det görs bäst av en 
God man. Förmedling kan upplevas som en enkel lösning för socialtjänstens 
medarbetare men i förmedling ingår mycket lite av socialt arbete. 
Arbetslivsnämnden ingår i ett nätverk av större kommuner i landet och som 
exempel har Örebro ca 30 förmedlingar, Helsingborg 0, Linköping ca 35, Västerås 
ca 15, Norrköping ca 16. Det är med andra ord ingen Boråslösning att minska på 
förmedlingsärenden utan samma arbete pågår i landet. 
 
Förmedling är en frivillig insats som när som helst kan avbrytas av den som har fått 
insatsen. Det är inte ovanligt att klienten avslutar sin förmedling efter insatser från 
sociala myndigheter och då försvåras naturligtvis det sociala arbetet och samverkan 
mellan myndigheterna. 
 
Nedan finns en beskrivning av vad som hänt med förmedlingar sedan 2014. 
Eftersom dokumentation inte sker på samma sätt som vid andra insatser får 
tabellen läsas som ungefärlig. 
 
Avslutsorsak Ärenden 
Ansökan återtagen 16 
Avböjer erbjuden insats 6 
Avliden 29 
Flyttat från kommunen 4 
God Man 14 
Klarar egen hantering 64 
Ärendet avslutat 24 
Inte avslutat 90 
Totalsumma 247 
 
Vräkningsförebyggande arbete 
Sociala kontrakt kan vara bra som metod i samband med vräkningsförebyggande 
arbete men det mest effektiva arbetet för att minska vräkningar är socialt arbete 
över tid med utsatta personer. 
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Samverkan 
Efter kommunens senaste omorganisation finns förutsättningar för ökad 
samverkan när det gäller boendesociala frågor. Nämnden är helt övertygad om att 
samverkan är den lösning som ger bäst resultat för den social utsatta personer och 
för medborgaren generellt. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport hemlöshet och 
boendelösningar i Borås Stad och översänder upprättat yttrande till 
Stadsrevisionen. 
 
§ 49 Dnr 2017/ALN0014 212 
Remiss Ny översiktsplan 
Staden behöver fler bostäder då trångboddheten riskerar att leda till svåra 
konsekvenser för individer och samhället. Forskningen visar att den kan leda till 
bristande studie ro, senarelagd familjebildning och svagare social kontroll av 
ungdomar. Samhället riskerar att dras isär och integrationen försämras. Staden 
behöver fler bostäder i goda lägen med tillgång till infrastruktur. I ett socialt 
hållbarbarhetsperspektiv skall det finnas varierande upplåtelseformer och storlekar 
till syfte att öka integrationen för framförallt nya svenskar. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslag till ny översiktsplan för Borås Stad. 
 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckning av Birgitta Bergman (M), Hampus Jernkrook (M) och 
Jonathan Wennerlund (M) enligt Bilaga 1. 
 
§ 50 
Anmälningsärenden 
a) Borås Stads nämndbudget 2017 
Dnr 2017/ALN0046 041  
 
b) Länsstyrelsens beslut av 2017-03-14 
Utbetalning av stadsbidrag till kommuner 
Dnr 2017/ALN0047 047 
 
c) Lokalförsörjningsnämndens beslut av 2017-03-21 
Fastigheten Borås Drakskeppet 3, Hedvigsborgsgatan 30 - förhyrning av  
lokaler för kommunal verksamhet 
Dnr 2017/ALN0024 282 

 
d) Protokoll Romska rådet 2017-03-14, § 13 -19 

 
e) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2017-03-14 

 
f) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-04-11  
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Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 51 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-03-28, § 6-9 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Åke Johansson Lotta Preijde (L) 
Ordförande  
 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 april 2017. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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