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§ 70   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Birgitta Bergman (M) tillsammans med Marie Samuelsson (S) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 13 juni. 
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§ 71   

Godkännande av föredragningslistan 

Arbetslivsnämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-11 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72   

Allmänhetens frågestund  

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 73   

Information - Romsk inkludering 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Ann-Kristin Karlsson och samordnare Robert Simonovic lämnar 
information om arbetet med Romsk inkludering.    
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§ 74   

Information - Uppföljning av pågående Idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsmodell mellan den 
idéburna och den offentliga sektorn. Arbetslivsnämnden har för närvarande åtta 
pågående överenskommelser. Verksamhetschef Hans Johansson lämnar 
information om nämndens IOP med Västra Götalands Idrottsförbund och IF 
Elfsborg. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-11 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämndens förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala 
bostäder kvarstår. 

Borås Stads avdelning för koncerninköp kommer och informerar på nämnden i 
augusti.  

Arbetslivsnämnden äska pengar i budget 2020 till lokal för kontorsmöbler. 
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§ 76   

Information från kontaktpolitiker 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Anne-Marie Ekström (L) informerar från kontaktpolitikerbesök hos Personlig 
ombud.       
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§ 77   

Genomgång och diskussion över Riskanalys 2020 

Arbetslivsnämnden förtroendevalda lämnade synpunkter och förslag på 
innehåll för Riskanalys 2020. Nämndens riskanalys ligger till grund för 
innehållet i intern kontrollplan 2020. 

Arbetslivsnämnden tar beslut i augusti om vilka regler och anvisningar som ska 
ingå i intern kontrollplan 2020.  
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§ 78 Dnr ALN 2019-00070 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter maj 2019 med 
helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning efter maj 2019 Arbetslivsnämnden. 
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§ 79 Dnr ALN 2019-00072 1.1.3.1 

Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna 
för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av uppdraget att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 
och översända denna till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 
personer i prostitution är utfört. Enligt polisen finns det ingen öppen 
gatuprostitution i Borås, med det förekommer bland annat på krogarna runt om 
i staden. Största delen sker dock via nätet där polisen uppger att har en ganska 
bra bevakning av de större eskortsajterna. 

I Borås Stad finns det olika nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst. Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde 
barn- och ungdomsvård och vård av vuxna. Verksamheten barn- och 
ungdomsvård har en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda 
stödinsatser till målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Vård av vuxna 
fokuserar sitt arbete på missbruk, verksamheten uppger att det finns klienter 
som säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk. 
Relationsvåldsenheten på Arbetslivsförvaltningen möter i deras arbete 
våldsutsatta personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det 
enbart personer som blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i 
verksamhetens målgrupp. Detta innebär att idag inte finns någon del av 
socialtjänsten i Borås Stad som erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta 
för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med sin målgrupp skulle kunna arbeta med 
prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution.              
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§ 80 Dnr ALN 2019-00033 1.1.3.1 

Uppföljning av Arbetslivsnämndens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad uppföljning av handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering och översänder den till Fritids- och folkhälsonämnden.     

Sammanfattning av ärendet 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 
Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. 

Målområde 1 

En utbildning planeras i jämställdhetsintegrering för samtliga anställda under 
hösten 2019.  

Projekten ”Fler vägar in – Breddad rekrytering” samt ”Mammor i arbete” 
(riktar sig specifikt mot kvinnor) kommer att utvärderas löpande under hösten 
2019. 

Under hösten 2019 påbörjas en särskild satsning inriktad mot kortutbildade 
utrikesfödda kvinnor i samarbete med Arbetsförmedlingen.  

Arbetslivsnämnden har fått uppdraget från kommunstyrelsen att utreda 
förutsättningar för jämställda utbetalningar av försörjningsstöd. Utredningen 
har kommit fram till följande förslag. Om hushållet består av två personer som 
lever i ett parförhållande skall hälften av det beslutade försörjningsstödet 
betalas ut till vardera personen i hushållet. I undantagsfall kan det finnas skäl att 
frångå principen om jämställda utbetalningar. Ett exempel kan vara att det inte 
går att sköta sin ekonomi vid allvarlig sjukdom. Om handläggaren anser att det 
kan finnas skäl att frångå principen om jämställda utbetalningar ska frågan tas 
upp med 1:e Socialsekreterare för bedömning. Hur utbetalning kan genomföras 
med våra befintliga system kommer vidare att utredas. 

Målområde 2 

Jobb Borås har under 2018 arbetat med 1814 deltagare, 993 kvinnor och 821 
män. 729 var anvisade under året, 398 kvinnor och 331 män. 

Under 2018 var fördelningen mellan män och kvinnor som börjat arbeta efter 
avslutad arbetsmarknadsinsats 16 % kvinnor och 18 % män. Efter avslut insats 
har en större andel kvinnor än män börjat studera (12 % kvinnor och 6 % 
män). Arbetsmarknadsanställningar ligger jämt mellan könen, 223 kvinnor och 
237 män.  
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Målområde 3 

Hedersförtryck- och våld står i strid med mänskliga rättigheter. De mänskliga 
rättigheterna är en del av folkrätten och alla stater är skyldiga att respektera 
folkrättens regler. Samhället har ett ansvar ge sina innevånare rätten till att 
forma sitt eget liv, fritt från våld och förtryck. När ett utsatt barn eller vuxen 
söker hjälp så startas ofta en händelsekedja där olika aktörer involveras. För en 
person som är utsatta för hedersförtryck- och våld får bästa möjliga hjälp krävs 
att samhällets arbete samordnas. Dels för att skydda den utsatte från ytterligare 
övergrepp och påtryckningar och dels att berörda myndigheter inte hindrar eller 
försvårar varandras arbete. Genom att samordna samhällets insatser ökar 
möjligheten att bedriva ett framgångsrikt arbete och ge den enskilde adekvat 
hjälp och stöd. 

Alla myndigheter har en lagstadgad skyldighet att samverka enligt 6 § 
förvaltningslagen (1986:223). Denna plan syftar till att kommun, polis, landsting 
och frivilligorganisationer ska samverka för att flickor och pojkar, kvinnor och 
män, som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld ska erbjudas bästa 
möjliga stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Samverkan syftar inte till 
att skapa nya arbetsuppgifter, utan handlar om att kvalitetssäkra och 
understödja den verksamhet som de berörda samverkansparterna normalt 
bedriver. 

En arbetsgrupp tillsattes under 2018 med representanter från berörda 
förvaltningar och myndigheter. Arbetsgruppen har letts av kvalitetsutvecklare 
på Arbetslivsförvaltningens Relationsvåldsenhet. Ett första utkast på 
handlingsplanen är klar och kommer under hösten 2019 fastställas av en 
arbetsgrupp tillsattes under 2018, med representanter från berörda förvaltningar 
och myndigheter. Ett första utkast på handlingsplanen är klar och kommer 
under hösten 2019 fastställas av Kommunfullmäktige.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Arbetslivsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 
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§ 81 Dnr ALN 2019-00068 2.4.3.3 

Svar på ansökan om bidrag för handledningskostnad 
vid Stiftelsen Vitryssland Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beviljar ansökan för perioden januari-april 2019 
handledningskostnader med totalt 245,000 kr.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Falco Güldenpfennig (KD) och Marie Samuelsson 
(S) i beslutet.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsförvaltningen har haft personer placerade på Stiftelsen Vitrysslands 
verksamhet, som är i behov av särskild handledning och stöttning, under 
perioden januari – april 2019. Arbetslivsnämnden beviljar därför den inkomna 
ansökan med 1/3 del av det belopp (735,000 kr) som Stiftelsen fick för 2018 års 
verksamhet.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Ansökan om bidrag för handledningskostnad vid Stiftelsen Vitryssland 
Borås.            
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§ 82 Dnr ALN 2019-00065 1.2.3.25 

Anmälningsärenden i juni 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25, § 79 
Personalekonomisk redovisning 2018 
Dnr 2019–00064 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 81  
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018  
Dnr 2018–00096 

 

Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse för Arbetslivsnämnden 2018 
Dnr 2019–00065 

 

Arbetslivsförvaltningen 2019-04-02 FSG Protokoll  

 

Arbetslivsförvaltningen 2019-04-29 FSG Protokoll.  
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§ 83 Dnr ALN 2019-00073 1.2.3.25 

Delegationsbeslut juni 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialutskott Försörjningsenheten, Protokoll 2019-05-14, § 7-9. 
 

 

               

 

 

 

 


