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Sammanträdesdatum 
2021-08-17  
Instans 
Arbetslivsnämnden 

Plats och tid:  Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 samt virtuellt mötesrum, tisdagen den 17 augusti 
2021 kl 17:00-18:05. 

Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare i sammanträdet på distans 
via ett virtuellt mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 

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 
Ewa Bramstång (MP)  deltar på distans, ersättare för Abdullahi Warsame (S) 
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 

Ersättare 
Anna Grimmestrand (C)   deltar på distans 
Patric Cerny (L)   deltar på distans 
Jessica Sjösten (M)   deltar på distans 
Lina Nilsson (M)   deltar på distans 
Georg Guldstrand (M)   deltar på distans 
Crister Spets (SD)   deltar på distans 

Övriga tjänstemän 
Tina Arekvist Lundell, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef   deltar på distans 
Hans Johansson, verksamhetschef   deltar på distans 
Per-Olof Jinnegård, controller   deltar på distans 
Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling  deltar på distans 
Maria Mencevski, HR-chef    deltar på distans 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 

Personalföreträdare 
Monika Svärd Krans, Vision   deltar på distans 

Justeringens plats och tid 
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, 2021-08-19.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 augusti månad 2021. 

Paragrafer §§ 69-77 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Margareta Udén Hoff 

Ordförande  ..........................................................................  
 Lars-Åke Johansson 

Justerare  ..........................................................................  
 Falco Güldenpfennig 
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§ 69   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 
Falco Güldenpfennig (KD) tillsammans med Anne-Marie Ekström (L) som 
ersättare utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. 
Justering äger rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 19 augusti.     
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§ 70  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 71   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 
Sommaren har varit lugn på förvaltningen. 

Redovisning från verksamhetsområde 2:  

- Det pågår arbete med att införa värdar i centrum för att öka tryggheten 
i Borås centrala delar, enligt nytt uppdrag Kommunfullmäktige. 

- Integrationsdagen 28 september - heldagskonferens på temat invandring 
och integration historiskt perspektiv, idag aktuella frågor och 
internationella utblickar.  

- Det 80-tal ungdomar som inte har fått ett erbjudande om feriejobb 
under sommaren erbjuds att arbeta på höst-, jul- och februarilov. 

- Chansen, följeforskning och rapport finansierat av BRÅ kommer att 
publiceras och delges nämnden när den är godkänd.  

- Minoritetsservice på finska i ärenden som rör hälso- och sjukvård 
kommer att hänvisas till Västra Götalandsregionen. 

Redovisning från verksamhetsområde 1:  

- Relationsvåldsenheten har inte märkt av någon ökning av ärenden på 
grund av Corona men fler skyddsplaceringar görs då våldet har ökat. 

- Försörjningsenheten, månadsuppföljning ekonomiskt bistånd. 

- Möten i oktober för kontaktpolitiker inom verksamhetsområde 2. 
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§ 72  

Information från kontaktpolitiker 
Ingen information lämnas.
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§ 73 Dnr ALN 2021-00072 1.2.4.1 

Budget 2022 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2022 och 
översänder den till Kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2022 är 247 050 tkr.  

De osäkra budgetposterna inom Arbetslivsnämnden är som tidigare år 
försörjningsstöd och feriearbeten. 

Arbetslivsnämnden äskar medel med 5 000 tkr för insatser under 
Relationsvåldsenheten då förvaltningen har fått ett utökat uppdrag och en 
utökad målgrupp av Kommunfullmäktige. Även lagstiftarens krav och 
förväntningar på socialtjänstens arbete med målgruppen har blivit tydligare och 
mer omfattande. Bland annat förväntas socialtjänsten från hösten 2021 arbeta 
med våldsutövarna.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Budget 2022 Arbetslivsnämnden.              
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§ 74 Dnr ALN 2021-00073 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter juli 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter juli 2021 med 
helårsprognos.        

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

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Budgetuppföljning juli 2021 Arbetslivsnämnden.                  
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§ 75 Dnr ALN 2021-00074 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2022 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2022.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. 

Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden styrning och 
ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en 
riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Riskanalys 2022, Arbetslivsnämnden. 

2. Bilaga Intern Kontrollplan 2022, Arbetslivsnämnden.                  
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§ 76 Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-
2024 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar godkänna Borås Stads Program mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 2021-2024 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har tagit fram ett Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2021-2024. Programmet föreslår att Borås Stad ska arbeta för att öka 
kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck hos yrkesverksamma, öka 
tillgängligheten för utsatta samt att arbeta rättighetsbaserat i frågan. Förutom 
programmet finns Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
som fattades beslut om på förvaltningsnivå årsskiftet 2020/2021. Programmet 
och handboken utgör tillsammans en grund för Borås Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 har skickats ut på 
remiss till 13 nämnder samt Beredningsgruppen för medborgarinflytande. 
Majoriteten tillstyrker remissen och några nämnden avstår från yttrande. Ingen 
invänder mot remissen. Några nämnder har lämnat kommentarer till 
programmet som i det flesta fall handlar om hur utbildningarna kommer att 
anordnas och vilka som ska utbildas. Detta är något Arbetslivsförvaltningen 
kommer att ta i beaktan när utbildningen utformas. Programmet är på en 
övergripande nivå och Arbetslivsnämnden tar med synpunkterna i 
utformningen av utbildningen. Varje förvaltning kommer bedöma vilken 
personal som ska ha kompetens baserat på arbetsuppgifterna.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Förslag till Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024. 

2. Bilaga Remissammanställning.                  
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§ 77 Dnr ALN 2021-00075 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17 § 218  
Uppföljning intern kontrollplan 2020. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17 § 219  
Förslag på förändring i internhyressystemet. 
Dnr 2021-00064 

 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 2021-06-15  
Lokalresursplan 2022-2024. 
Dnr 2021-00068 

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 240  
Projekt Frisk organisation. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 241  
Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 
2018–2022. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21 § 270  
Skrivelse om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23  § 114  
Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23  § 118  
Miljörapport för Borås Stad. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07 § 253  
Sommargåva till anställda 2021. 
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Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21 § 279  
Ung i Borås. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-21 § 288  
Budgetramar 2022. 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23 § 120  
Stadsdelsvärdar i centrum.  
Dnr 2021-00070 

Arbetslivsförvaltningen 2021-06-01 FSG-Protokoll.               
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