
 
 PROTOKOLL 1 (6) 
 Sammanträdesdag
 2017-12-12 

Tid och plats 
17.00 – 19.10 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
   
 
Omfattning 
§ 121 - 133 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande  
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Hampus Jernkrook (M) för Jessica Bjurén (M)) 
 
Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) 
Anethe Tolfsson (S) 
Stefan Lindborg (V) 
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  
Ann-Helen Segota HR-chef för personalfunktion  
Josefine Nyman chef för kvalitet och utveckling   
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 121 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Birgitta Bergman (M) med 
Lotta Preijde (L) som ersättare. Justering den 14 december, under dagen. 
 
§ 122 
Information 
Lars-Gunnar Forslund (MP) informerade om Högskoleutbildning för personer med 
intellektuella funktionsvariationer. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 123 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- Ingen information lämnades på sammanträdet. 
 
§ 124 
Information Kontaktpolitiker 
Förste vice ordförande Lotta Preijde (L) berättade om sitt besök på försörjnings-
enheten och relationsvåldenheten. 
 
Information om Medborgardialog, Feriearbete för unga. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 125 Dnr 2017-00145 106 
Högskoleutbildning för personer med intellektuella 
funktionsvariationer 
Högskoleutbildningen finansieras med medel från Allmänna arvsfonden, Västra 
Götalandsregionen, Sjuhärads samordningsförbund och Borås Stad och är ett 
samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Borås stad, föreningen FUB i Borås 
och Västergötlands parasportförbund och vänder sig till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 
Beslut 
Nämnden beslutar att bidra med 235 260 kronor till Högskolan i Borås för att 
möjliggöra utbildning av aktivitetsinspiratör med start hösten 2018.  
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§ 126 Dnr 2017- 00131 049 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Stiftelsen Vitryssland 
2018 
Stiftelsen Vitryssland gör ett mycket gott jobb med att sysselsätta många personer 
med begränsad arbetsförmåga och olika funktionsnedsättningar, samtidigt som man 
gör en behjärtansvärd insats. Det är ett positivt initiativ att erbjuda fler personer med 
behov av sysselsättning i kombination med språkträning. 
 
Stiftelsen ansöker om 975 tkr, med hänvisning till att verksamheten är i behov av nya 
lokaler till högre kostnad. Ökade lokalkostnader kan inte Borås stad hjälpa till med 
utan uppmanar stiftarna själva att jobba med denna fråga. 
 
Arbetslivsnämnden kan inte ta hänsyn i sin bedömning över miljönyttan som 
verksamheten gör, då detta inte ligger under nämndens ansvar, utan bara allmänt 
uppmuntra miljöinsatser som ligger i linje med hela stadens miljöarbete. 
 
Arbetslivsnämnden är medveten om Stiftelsens finansiells problem på grund av 
minskad ersättning från Arbetsförmedlingen, samt att Kriminalvården ej kan betala 
ersättning för de placeringar som görs. 
 
Detta anser nämnden inte är skäl för att öka det ekonomiska åtagande från Borås 
stad, utan bidraget ligger fast i tidigare års nivå. Under 2018 kommer dialog att föras 
med stiftelsen om fortsatt stöd och samarbete. Borås Stad bidraget på 734 tkr 
kommer att betalas ut kvartalsvis under förutsättning att verksamheten bedrivs som 
tidigare, tar emot och sysselsätter deltagare som kommer via Jobb Borås. 
 
Beslut 
Tillstyrkande 734 tkr med förbehåll att verksamheten fortlöper i nuvarande 
omfattning, samma stöd som för 2017. 
 
§ 127 Dnr 2017-00042 042 
Budgetuppföljning efter november 2017  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-november 2017 med 
helårsprognos. 
 
§ 128 Dnr 2017-00094 041 
Budget 2018:2 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska 
insatser för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
invandring. Integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande  
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nationella minoriteter, romsk inkludering samt förvaltningsområde för finska. är 
också områden under nämnden ansvar. Försörjningsstöd ingår även i 
Arbetslivsnämnden ansvarsområde. 
 
Tilläggsförslag 
Allianspartierna har följande yrkanden om tillägg till budget 2018:2. 
  

- Givna uppdrag från kommunfullmäktige, via budgetar och motioner, ska 
redovisas vid de månatliga budgetuppföljningarna. 

 
- Förvaltning redovisar till nämnden vilka andra åtgärder som vidtagits innan 

buffert tas i anspråk. 
 

- Förvaltningen uppdras verka för att se om några delar av Återbruk 
möjligheten skulle kunna omvandlas till sociala företag.  

 
Arbetslivsnämnden godkänner allianspartiernas tilläggsförslag. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till Budget för år 2018:2 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. 
 
§ 129 Dnr 2017-00125 282 
Lokalresursplan 2019 -2021 
Arbetslivsnämnden får utökade uppdrag i 2018 års budget vilket kommer att påverka 
ökat behov av lokaler, främst kontorslokaler. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att sända in lokalresursplan till Lokalförsörjnings-
nämnden. 
 
§ 130 Dnr 2017-00141 212 
Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås 
Arbetslivsnämnden har haft möjligheten att yttra sig över förslaget av Ny 
översiktsplanen för Borås då det var ute på samråd under våren 2017.  
 
Arbetslivsnämnden ser fortfarande att staden behöver fler bostäder då 
trångboddheten riskerar att leda till svåra konsekvenser för individer och samhället. 
Forskningen visar att den kan leda till bristande studiero, 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   
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upplåtelseformer och storlekar till syfte att öka integrationen för framförallt nya 
svenskar. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslag till ny översiktsplan för Borås Stad. 
 
§ 131  
Anmälningsärenden 
a) Ekonomistyrnings skrivelse av 2017-10-19 
Tider för årsredovisning2017, Budgetuppföljning 2018 och Budget 2019 
Dnr 2017-00143 040 
 
b) Protokollsutdrag KF 2017-11-22- -23, § 209 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. 
den 30 juni 2017 
Dnr 2017-00144 739 
 
c) Arbetslivsförvaltningens – Protokoll FSG av 2017-11-14 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 132 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll av 2017-11-28, § 31 - 34 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
§ 133 
Övriga frågor 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) tackar nämnden för det gångna året och önskar 
alla en God Jul. Och Gott Nytt År. Förste vice ordförande Lotta Preijde (L) önskar 
ordförande detsamma. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Birgitta Bergman (M) 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 december 2017. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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