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Tid och plats  
17.00 – 18.55 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 
Omfattning 
§ 1 - 11 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande 
Birgitta Bergman (M) 
Jessica Bjurén (M 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Abdullahi Warsame (S) för Marie Samuelsson (S) 
 
Ersättare 
Anethe Tolfsson (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Enock Akouéle (MP) 17.10–18.55 
Hampus Jernkrok (M) 
Jonathan Wennerlund (M) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef 
Camilla Jansson  chef för personalfunktion 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Josefine Nyman chef för kvalitet och utveckling 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
 
 
 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) hälsar nya förtroendevalda välkomna till 
Arbetslivsnämnden.  
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§ 1 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jessica Bjurén (M) med 
Birgitta Bergman (M) som ersättare. Justering den 2 februari 2017, under dagen. 
 
§ 2 
Ändring av föredragningslistan 
Ärende 3 ”Information kontaktpolitiker” och ärende 12 ”Övriga frågor” utgår. 
 
§ 3 
Information från förvaltningschefen 
 

- utvecklingsdag för Arbetslivsnämnden 28 mars, återkommer med program. 
 

- anpassningar av administrations lokaler.  
 

- Arbetslivsnämndens politiker tar fram underlag till riskanalys 2017. Per-
Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen sammanställer materialet till 
nämnden i februari då nämnden också fattar beslut. 

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 4 
Information Budget 2017 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen redogjorde för de förändringar i 
Budget 2017som beslutades på Arbetslivsnämnden 2016-12-13, § 123. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 5 Dnr 2017/ALN0008 103 
Arvode/ersättning i Romska rådet 
Borås Stad har av regeringen blivit utsedd till utvecklingskommun i arbetet med 
romsk inkludering. Borås Stad har i samband med det erhållit 500 000 kr/år under 
en tvåårsperiod, med möjlighet att ytterligare söka för två år. Arbetslivsnämnden 
har uppdraget att arbeta med minoritetsfrågor. Under 2016 har förvaltningen 
arbetat med att ta fram en organisationsstruktur samt bilda ett romskt råd. Det 
romska rådet ska ses som motorn i det kommande arbetet med romsk inkludering. 
Under hösten 2016 har rådets ledamöter valt att pröva om det går att arbeta på 
ideell basis. Stockholms läns landsting har fått regeringens uppdrag att samordna 
insatserna på nationell nivå med utvecklingsträffar och utbildningar för 
utvecklingskommunerna och brobyggare. I detta arbete är det av största vikt att 
romerna är delaktiga. Det är därför nödvändigt att de får nödvändiga 
förutsättningar att vara just delaktiga. Vi har under hösten konstaterat att det varit 
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mycket svårt att få med romer på dessa utvecklingsträffar och utbildningar av 
ekonomiska skäl om de måste begära ledighet från sin tjänst. Vi vill därför föreslå 
att förlorad arbetsförtjänst utgår, mot uppvisande av intyg om förlorad 
arbetsinkomst. Ansvarig tjänsteman bedömer när romska representanter deltar på 
utvecklingsträffar och utbildningar. Det romska rådet bör ses som jämställt med 
invandrarrådet. Vi vill se stabilitet och kontinuitet i det romska rådet därför vill vi 
föreslå att sammanträdesarvode utgår med ett fastställt belopp per sammanträde till 
de romska ledamöterna enligt närvarolista. Vi föreslår att beloppet motsvarar det 
som utgår för partigruppssammanträden i arvodesbestämmelserna. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås besluta att sammanträdesarvode utgår till ledamöter i 
romska rådet med samma belopp som motsvarar det för partigruppssammanträdet, 
enligt bestämmelser om ersättning för förtroendevalda, samt att förlorad 
arbetsförtjänst utgår mot uppvisande av intyg om förlorad arbetsinkomst, vid 
deltagande på utvecklingsträffar och utbildningar. Ansvarig tjänsteman bedömer 
när romska representanter deltar på utvecklingsträffar och utbildningar.  
 
§ 6 Dnr 2017/ALN0007 759 
Utreda möjlighet till utökat försörjningsstöd i december 
Flera kommuner beviljar utökat försörjningsstöd för barnfamiljer som uppbär 
försörjningsstöd under december månad.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 
bevilja utökat försörjningsstöd för barnfamiljer under december månad. 
 
§ 7 Dnr 2016/ALN0119 400 
Miljömålsuppföljning 2016 
Arbetslivsnämnden ska inge miljömålsuppföljning till Miljö- och 
konsumentnämnden. I bifogade handlingar presenteras nämndens 
miljömålsuppföljning för 2016.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till miljömålsuppföljning för 2016 
och översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
§ 8 Dnr 2017/ALN0010 754 
Socialutskott för försörjningsenheten 
Arbetslivsnämnden utser tre ordinarie ledamöter och två ersättare till försörjning-
enheten socialutskott. Inför 2017 ska nämnden göra omval/nyval av ledamöter och 
ersättare för perioden 2017-2018. 
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Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att utse ordförande Lars-Åke Johansson (S), förste vice 
ordförande Lotta Preijde (L), och Marie Samuelsson (S) till ordinarie ledamöter och 
Stefan Lindborg (V) och Jessica Bjurén till ersättare i försörjningsenhetens 
socialutskott. 
 
§ 9 Dnr 2017/ALN0009 109 
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar 
Konferensen Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 15-17 mars arrangeras av 
Sveriges Kommuner och Landsting.  Konferensen vänder sig till förtroendevalda 
eller tjänstemän på lokal och regional nivå som är engagerade i arbetsmarknads- 
och näringslivsfrågor. Arbetslivsnämnden har för avsikt att anmäla presidiet samt 
fem förtroendevalda utöver presidiet. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden anmäler följande personer till Konferensen Arbetsmarknads- 
och Näringslivsdagar: Ordförande Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande 
Lotta Preijde (L), andre vice ordförande Jonas Edberg (V), Abdullahi Warsame (S), 
Anethe Tolfsson (S), Hampus Jernkrok (M), Jonathan Wennerlund (M) och Jan 
Nilsson (SD). 
 
§ 10 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 286 
Revidering av Borås 2025 – vision och strategi 
Dnr 2016/ALN0128 012 

 
b) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 285 
Revidering av Riktlinjer för styrdokument 
Dnr 2016/ALN0129 012 

 
c) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 287 
Revidering av Borås stads styr- och ledningssystem 
Dnr 2016/ALN0130 012 

 
d) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 283 
Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och  
de kommunala bolagen 
Dnr 2016/ALN0082 042 

 
e) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 274 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr 2016/ALN0112 102 
  



 PROTOKOLL 5 (6) 
 Sammanträdesdag 
 2017-01-31 
 
 

f) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 298 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 
Dnr 2016/ALN0131 006 

 
g) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 81 
Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande  
förtroendeuppdrag 
Dnr 2016/ALN0132 102 

 
h) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 289 
Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
Dnr 2016/ALN0136 012  

 
i) Regeringsbeslut 2016-12-08 
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 7:1 och 7:2  
Åtgärder för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den  
nationella minoritetens romer 
Dnr 2016/ALN 0020 047  

 
j) Protokollsutdrag KF 2016-11-23--24, § 290 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt  
SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2016 
Dnr 2016/ALN0137 739 

 
k) Protokollsutdrag KF 2016-12-21, § 311 
Grafiska regler för Borås Stad 
Dnr 2017/ALN0001 008 

 
l) Protokollsutdrag KF 2016-12-21, § 323 
Svar på motion av Annette Carlsson (M), Ulf Sjösten (M) 
och Urban Svenkvist (M). Handlingsplan mot otrygghet 
Dnr 2016/ALN0077 701 

 
m) Protokollsutdrag KF 2016-12-21, § 312 
Revidering Riktlinjer för medborgardialog 
Dnr 2017/ALN0002 700 

 
n) Protokollsutdrag KF 2016-12-21, § 306 
Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 
Dnr 2017/ALN 0003 739 

 
o) Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016 
Dnr 2016/ALN0124 047 

 
p) Sakkunnig i romska frågor 
Dnr 2017/ALN0004 133 
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q) Arbetslivsnämndens redovisning av ej verkställda gynnande  
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL t.o.m. den 31 december 2016 

 
r) Protokoll Boråsregionens Etableringsråd 2016-12-06 

 
s) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-01-24 

 
t) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-11-29 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 11 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2016-12-13 § 35-48 
 
Beslut  
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson Jessica Bjurén (M) 
Ordförande Justerare 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 februari 2017. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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