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Plats och tid Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, måndagen den 14 september 2020 
klockan 17:00-19:15 (information 17:00-19:05) beslutsmöte 19:05-19:15. 

Beslutande Ledamöter 

Lars-Åke Johansson (S), Ordförande 
Birgitta Bergman (M), 1:e vice ordförande 
Mattias Danielsson (C), 2:e vice ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Abdullahi Warsame (S), 17:18-19:15 § 78-88 
Anne-Marie Ekström (L) 
Jonas Garmarp (M) 
Falco Güldenpfennig (KD) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Kristina Nyberg Smahel (S), ersättare för Abdullahi Warsame (S) 17:00-17:18 
Liridona Rexhepi (S) 
Patric Cerny (L) 
Ewa Bramstång (MP) 
Jessica Sjösten (M) 
Lina Nilsson (M) 
Georg Guldstrand (M) 17:00-17:35 
Crister Spets (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Dag Forsström, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef 
Hans Johansson, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktion 
Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling 
Melia Hadzisalihovic, projektledare § 77 
Emma Lingefelt, MR-strateg § 77 
Matilda Augustsson, projektledare § 78 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 
 

 

 
 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, 2020-09-17. 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 september 
2020. 

Underskrifter 

 Sekreterare Paragrafer §§ 75-88 
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§ 75  

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Jonas Garmarp (M) tillsammans med Falco Güldenpfennig (KD) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 17 september.       
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§ 76  

Godkännande av föredragningslistan 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 77  

Information Socialt hållbart Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Melia Hadzisalihovic, projektledare och MR-strateg Emma Lingefelt 
informerade om projektet Socialt hållbart Borås.     
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§ 78 

Information ferieentreprenör 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Augustsson, projektledare Rookie Startups informerade om arbetet 
med ungdomarna som valt att arbeta som ferieentreprenörer sommaren 2020.      
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§ 79  

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Rekrytering av förvaltningschef. 

Förvaltningen har startat upp en KAA-enhet (kommunalt aktivitetsansvar) för 
ungdomar i åldern 16-20 år under Jobb Borås. Verksamheten är en del under 
Socialt hållbart Borås. 

Förvaltningen har även fått 300 000 kronor från Socialt hållbart Borås för att 
utreda och utveckla socialt stöd inom integration. 

På grund av pandemin kommer årets Integrationsdag att webbsändas.  

Uppföljning av Program för nationella minoriteter skickas ut till berörda 
nämnder samt uppföljning av Program för Integrerat samhälle.  

Sammanställningen av uppföljning 2019 av Program Integrerat samhälle 
redovisas på nämnden i oktober. 

Två revisoner pågår på förvaltningen, granskning av myndighetsutövningen 
avseende ekonomiskt bistånd och granskning av integration och etablering.    
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§ 80 Dnr ALN 2020-00080 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter augusti 2020, tertial 2 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter april, tertial 2 2020 
med helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter augusti 2020, tertial 2.                
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§ 81 Dnr ALN 2020-00081 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
tertial 2 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte 
ingår i budget tertial 2 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget redovisas dessa två gånger årligen. Arbetslivsnämnden har vid 
tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 
budget.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, tertial 2 2020.            

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-14 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr ALN 2020-00082 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad redovisning av synpunkter januari – 
juni 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 
medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Arbetslivsnämnden redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier.                 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020.     
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§ 83 Dnr ALN 2020-00083 1.2.4.1 

Miljörapport Tertial 2 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner miljörapport tertial 2 2020 och överlämnar 
densamma till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har följt upp miljömålen och överlämnar miljörapport för 
tertial 2 2020 till Miljö- och konsumentnämnden.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Miljörapport Tertial 2 2020.                  
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§ 84 Dnr ALN 2020-00084 1.2.3.0 

Återrapportering boendeprocessen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten över arbetet med 
boendeprocessen samt översända denna till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad. Individ-och familjeomsorgsnämnden lämnade 
efter samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetslivsnämnden 
in ett förslag om ny ansvarsfördelning och en process kopplat till sociala 
bostäder som också innefattade ett förslag rörande ansvar och anskaffande av 
bostäder för sociala kontrakt.  

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att ändra reglementet så att 
Arbetslivsnämnden fick ansvaret för bostadsanskaffning. Individ-och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial  insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle 
fortsätta att hantera boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra en uppföljning till 
kommunfullmäktige i oktober 2020. 

När beslutet i kommunfullmäktige var fattat bildades en arbetsgrupp med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen för att se närmare på arbetssätt , rutiner och 
samverkansrutiner. Olika befintliga arbetssätt och rutiner på respektive 
förvaltning sågs över för att se möjligheter till effektivisering eller nya 
förbättrade sätt att handlägga frågor kopplade till boendesociala insatser 
/andrahandskontrakt. Detta har bl.a. rört rutiner för hyresinbetalningar, 
uppföljning av obetalda hyror, uppföljning av störningar, rutiner vid 
skadegörelse med mera. För att säkra samtliga dessa processer har det krävts en 
relativt lång tid innan den nya rollfördelningen var redo att genomföras. 

Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom 
samarbetsparter och bostadsbolag har förberetts för förändringen. Den 
gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att vara vägen in till Borås stad för den som behöver denna form av 
stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny boendeprocess fullt ut från och 
med 1 januari 2021. Hantering och ansvar kring hyresinbetalningar, skulder och 
även lägenheter underlättas om förändringen sker i samband med årsskiftet. 
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Förändringen i reglementet innebär inte att några ekonomiska resurser behöver 
flyttas mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Det kommer att bli ett skifte av ansvar och arbetsuppgifter mellan nämnderna 
men inte ett behov av att flytta medel och resurser från den ena nämnden till 
den andra. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver förstärka sina 
resurser som hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del 
utveckla kompetens inom Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. 
Arbetslivsnämnden behöver förstärka sina resurser kopplat till anskaffning av 
lägenheter, kontakter med bostadsbolag och förvaltning av andrahandskontrakt.  

Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som behöver 
boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för 
stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att 
bli hemlösa vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som 
kan leda till en ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte 
möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och 
hur stort behov av ökade resurser som detta medför. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kommer att följa processen 
gemensamt under 2021 för att se effekter för såväl brukare som 
bostadsbolagen. Statistik för antalet personer som vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgen kommer att upprättas för att underlätta uppföljning.                
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§ 85 Dnr ALN 2020-00087 1.1.3.0 

Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden november 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar flytta nämndsammanträdet till klockan 15.30 den 
17 november.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivnämnden föreslås ändra tiden för nämndsammanträdet den 17 
november till klockan 15:30.                
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§ 86 Dnr ALN 2020-00025 1.1.3.1 

Yttrande över Revisionsrapport - Ärendeberedning i 
Borås Stads nämnder 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka svar till Revisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen efterlyser en tydligare ärendeberedningsprocess och föreslår att 
Kommunstyrelsen leder en sådan process. 

Arbetslivsnämnden stöder förslaget att Kommunstyrelsen leder en process mot 
en tydligare ärendeberedningsprocess.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.                 
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§ 87 Dnr ALN 2020-00071 3.2.1.0 

Yttrande över Remiss: Föreskrifter för avfallshantering 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss: Föreskrifter för avfallshantering.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden ser positivt på förslag till föreskrifter för avfallshantering 
men understryker vikten av att förändringarna i nya avfallsföreskriften, inte får 
påverka medarbetares arbetsmiljö eller arbetsuppgifter inom Återbruk samt 
verksamhet.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss: Föreskrifter för avfallshantering.                  
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§ 88 Dnr ALN 2020-00086 1.2.3.25 

Anmälningsärenden september 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

 
Kulturnämndens beslut 2020-08-24, § 101 
Biblioteksprogram 2020-2023. 
Dnr 2020-00027 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 101 
Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna. 
 

Arbetslivsförvaltningen 2020-08-18 FSG-Protokoll. 
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