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§ 28   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Mattias Danielsson (C) tillsammans med Birgitta Bergman (M) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på Arbetslivsförvaltningen fredagen den 24 april.      
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§ 29   

Godkännande av föredragningslistan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Vid dagens sammanträde flyttas ärendepunkt 3 ”Information från 
förvaltningschefen” till sista ärendepunkt på dagordningen. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående ändring godkänns.      
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§ 30 Dnr ALN 2020-00028 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter februari 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter februari 2020 med 
helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning februari 2020 Arbetslivsnämnden.                  
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§ 31 Dnr ALN 2020-00039 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter mars 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter mars 2020 med 
helårsprognos.       

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning mars 2020 Arbetslivsnämnden. 
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§ 32 Dnr ALN 2020-00014 1.1.3.25 

Svar på synpunkter på Finskt förvaltningsområde 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av svaret och därmed anses ärendet besvarat. 
 

Protokollsanteckning 
Jan Nilsson (SD) lämnar för Sverigedemokratarena en protokollsanteckning, se 
bilaga 1.      

Sammanfattning av ärendet 

Den grundläggande beslutsordningen mellan politik och tjänstemannaansvar är 
att politiken beslutar vad som skall utföras, och tjänstemännen hur detta skall 
göras. 

Gällande lokalbyte för Minoritetsservice. Att byta administrativa lokaler som 
inte innebär en saklig försämring för brukarna, kan aldrig ses som annat än en 
hur fråga och behandlas därför av tjänstemän. 

Självidentifieringsprincipen är grundläggande för våra nationella minoriteter, att 
alla som identifierar sig tillhöra minoriteten skall ges möjlighet att uttrycka sin 
åsikt, därav bjöds det in till det öppna hus som också Borås stad ser som en typ 
av samråd. 

Då inga relevanta synpunkter lyftes fram där som talar mot en flytt av 
Minoritetsservice, anser Arbetslivsnämnden att Borås stads samrådsansvar 
uppfyllts. Efter detta fattades beslut om att genomföra flytten. 

Flytt av Minoritetsservice har sedan annonserats vid två tillfällen i BT, 
informerats brevledes till kända finska föreningar, Borås stads webbsida samt i 
direkta brukarkontakter. 

Gällande övriga synpunkter. Att Klintesväng inte skulle ha någon finsk 
avdelning, ej har genomförts med samråd, har lyfts upp i Borås stads styrgrupp 
Finskt förvaltningsområde, där ansvaret tydliggjorts. Den begränsning som 
infördes av Minoritetsservice hösten 2018 framtvingades av sjukskrivning och 
var inte planerad, vilket då heller inte kunde samrådas om. 

Arbetslivsnämnden vill även passa på att lyfta fram att Vård- och äldrenämnden 
anställt en finsktalande anhörigkonsulent, vilket nämnden anser, visar på Borås 
stads ambition att ta stadens finska minoritet på allvar.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Synpunkter från Samarbetsorganet över Finskt förvaltningsområde.            
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§ 33 Dnr ALN 2020-00011 1.1.3.1 

Svar på ansökan från Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar överföra 5 mkr till Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden med krav på återrapportering hur medlen använts.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden hanterar Borås stads schablonersättning för nyanlända som 
omfattas av etableringsförordningen.  Arbetslivsnämnden ställer sig positiva till 
att skjuta till 5 mkr för att Vuxenutbildningen skall kunna hålla en hög 
ambitionsnivå på yrkesinriktad SFI (svenska för invandrare), och 
yrkesutbildning i samverkan med Arbetslivsförvaltningen mot 
arbetsmarknadens bristyrken. Avsikten är att vi genom detta stärker samarbetet 
mellan nämnderna i våra ”Jobbspår” som vi gemensamt utvecklat. 

Arbetslivsnämnden önskar en återrapportering om vilka jobbspår som bedrivits 
under året, samt hur många individer som gått genom dom och resultatet efter 
avslutad insats.          

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Ansökan om medel från Arbetslivsnämnden för nyanlända.                  
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§ 34 Dnr ALN 2020-00032 1.2.3.2 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019 för 
Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för år 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst (nämnden) har det yttersta 
ansvaret för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Av Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS bör 
med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. 

Arbetslivsnämnden har för 2019 upprättat en patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i 
Arbetslivsnämnden under 2019. Av berättelsen framgår också hur många 
händelser som utretts enligt Lex Maria och Lex Sarah.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019 för Arbetslivsnämnden.                  
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§ 35 Dnr ALN 2019-00134 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Borås Stads plan för 
krisberedskap - plan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss: Borås stads Plan för krisberedskap.     

Sammanfattning av ärendet 

Det är viktigt att det finns en strategisk inriktning för staden för arbetet med 
krisberedskap och utveckla styrningen av arbetet med krisberedskap. Att arbetet 
involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund är en förutsättning 
att för att kunna implementera planen. Målbeskrivningen för stadens 
krisberedskap att staden ska ha en väl fungerade krisorganisation som snabbt 
kan träda i kraft är nödvändigt för att vidmakthålla förtroendet hos 
kommuninnevånarna.                  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap – plan.                  
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§ 36 Dnr ALN 2020-00027 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss - Biblioteksprogram 2020-2023 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss Biblioteksprogram 2020-2023.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden ser positivt på Biblioteksprogram 2020-2023 som 
understryker vikten av det öppna biblioteket, läs och skrivfrämjande, digitala 
och det lärande biblioteket. Programmet utgör ett stöd genom de konkreta 
områden som anges och som Borås stad ska fokusera på. Arbetslivsnämnden 
tillstyrker Remiss Biblioteksprogram 2020-2023.            

Beslutsunderlag 

1. Remiss Biblioteksprogram 2020-2023.                
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§ 37 Dnr ALN 2020-00024 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Motion: Kommunal 
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet. 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet 
mot organiserad brottslighet.        

Sammanfattning av ärendet 

För att bryta kriminella nätverks inflytande genom att förhindra nyrekrytering är 
möjligheten att underlätta avhopp en viktig del. En särskild verksamhet inriktad 
på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens finns på ett 
ställe och samverkan underlättas, viktigt är att arbetet samordnas med det som 
redan bedrivs. 

Arbetslivsnämnden bedriver sedan flera år tillbaks KRAMI verksamhet 
tillsammans med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Syftet med KRAMI 
är att personer med kriminellt beteende/belastning, som fortfarande befinner 
sig i kriminella sammanhang men själva uttrycker att man vill ändra livsstil och 
leva lagligt, får stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Sedan september 2019 
har Arbetslivsnämnden i samverkan med IFO nämnden startat igång en ny 
verksamhet, Chansen. Syftet med Chansen är att ytterligare stärka arbetet kring 
personer med kriminellt beteende, eller stor risk att hamna i kriminalitet, på 
grund av missbruk, får stöd att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet i 
Chansen är långsiktigt, där möjligheten med kommunala OSA (offentligt 
skyddad anställning) anställningar nyttjas för att komma från missbruk och 
kriminalitet. 

Arbetslivsnämnden ser behov av en avhopparverksamhet utifrån socialtjänstens 
klientperspektiv men även för att tydliggöra ansvarsdelen då det idag finns 
förväntningar på socialtjänsten som inte ingår i nuvarande uppdrag. En särskild 
verksamhet inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att 
kompetens finns på ett ställe och att samverkan underlättas. Arbetslivsnämnden 
föreslår att Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) får i uppdrag att i 
samverkan med berörda nämnder arbeta fram en modell för 
avhopparverksamhet som passar Borås Stad.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad 
brottslighet.                
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§ 38 Dnr ALN 2020-00044 1.2.3.25 

Anmälningsärenden april 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17 § 63  

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020. 
Dnr 2020-00026 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 32  

Extra medel till välfärden.  
Dnr 2020-00038 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38  

Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. 
Dnr 2020-00040 

4. Miljö- och konsumentnämndens beslut § 73 

Miljörapport 2019 gällande Borås Stad. 
Dnr 2020-00042 

5. Klimatkompensationsavgift för resor 2019.  

 

6. Arbetslivsförvaltningen 2020-02-11 FSG-Protokoll. 

7. Arbetslivsförvaltningen 2020-03-10 FSG-Protokoll. 
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§ 39 Dnr ALN 2020-00045 1.2.3.25 

Delegationsbeslut april 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-02-24, § 4-7. 
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§ 40   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner att inte alla ungdomar som har sökt feriejobb 
kommer att erbjudas någon plats och att platserna slumpmässigt fördelas och 
matchas i verksamhetssystemet. Nämnden tar övrig information till dagens 
protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 

Med några veckors Coronakris bakom oss, ser vi att verksamheterna fungerar 
men vissa anpassningar har gjorts. Fler arbetar hemifrån, syftet är att vara färre 
samtidigt på arbetsplatsen och på så vis bidra till minskad smittspridning. 
Sjukfrånvaron på förvaltningen är låg och inga bekräftade fall av covid-19 finns. 

Försörjningsenheten har gått över till administrativ handläggning och inga 
personliga besök bokas in. Ser ingen ökning av ekonomiskt bistånd ännu. 

Relationsvåldsenheten har inte märkt av någon ökning av antalet fall av våld i 
nära relationer men det finns signaler från polisen om kvinnofrid.  

Flyktingmottagningen har kontakt via telefon med sina klienter. Asylsökande 
som kommer från anvisningsboenden är få.  

Beredskap av socialsekreterare stärker vi nu upp vår samverkan med Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen. 

Trygghetsinstaser har bidragit med att sprida information om coronaviruset på 
andra språk i de utsatta områdena Norrby, Sjöbo, Hulta och Hässleholmen. 

Integration arbetar med planering, svårt att bedriva fadderverksamhet. 
Nationella minoriteter har tagit fram information på minoritetsspråken. 

Jobb Borås har svårt att hitta nya platser till praktik och arbetsmarknads-
anställningar. Vi fokuserar på att följa upp deltagare som är placerade samt 
tillsätter nya arbetsmarknadsanställningen/extratjänster i den mån vi kan hitta 
platser. 

Uppdrag från centrala krisledningsstaben till förvaltningen att tillsamman med 
AB Bostäder  och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen utreda 
trångboddenhet på Norrby. Återrapportering till centrala krisledningsstaben. 

I rådande situation berörs nästan hälften av de feriejobb som var planerade då 
vissa verksamheter är ansträngda. Det innebär att inte alla ungdomar som har 
sökt feriejobb kommer att erbjudas någon plats. Platserna kommer 
slumpmässigt att fördelas och matchas i verksamhetssystemet. Som ett 
alternativ till feriejobb arbetar vi med att ta fram fler platser som 
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ferieentreprenör. Feriejobb för ungdomar med särskilda behov kommer också 
att drabbas.  
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