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Sammanträdesdatum 

2021-03-23 

Instans 

Arbetslivsnämnden 

Plats och tid: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 samt virtuellt mötesrum, tisdagen den 23 mars 2021 
klockan 17:00-19:00. Ajournering 18:42-18:47. 

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 
Kristina Nyberg Smahel (S)  deltar på distans, ersättare för Marie Samuelsson (S) 
Abdullahi Warsame (S) deltar på distans 
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 
Ewa Bramstång (MP),  deltar på distans 
Jessica Sjösten (M) deltar på distans 
Lina Nilsson (M) deltar på distans 
Georg Guldstrand (M) deltar på distans, § 25-34 
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, chef för ekonomifunktion  deltar på distans 
Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling deltar på distans 
Lotta Didanovic Nilsson, utvecklingsledare deltar på distans, § 25-27 
Ann-Kristin Karlsson, enhetschef deltar på distans, § 25-27
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 

Personalföreträdare  
Monika Svärd Krans, Vision deltar på distans 

Justeringens plats och tid 
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, 2021-03-25. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 mars 2021. 

Paragrafer §§ 25-37 
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§ 25   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Jonas Garmarp (M) tillsammans med Jan Nilsson (SD) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering äger rum 
på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 25 mars.      
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§ 26   

Godkännande av föredragningslistan 

Vid dagens sammanträde utgår beslutsärende, ”Fullmakt att företräda 
Arbetslivsnämnden i domstolar med mera” från föredragningslistan. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående ändring godkänns. 
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§ 27   

Information utredning delaktighet/socialt stöd 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.     

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick i höstas 300 000 kronor från Socialt hållbart Borås för att 
utreda och utveckla socialt stöd inom integration. Lotta Didanovic Nilsson, 
utvecklingsledare och Ann-Kristin Karlsson, enhetschef redogör för arbetet 
som nu är klart.   
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§ 28   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tina Arekvist Lundell presenterar sig själv.  
 

 

 

 

 

 

Nuläge Corona, förvaltningschefen redogör för nuläget i förvaltningen. 

Socialt hållbart Borås, kommunstyrelsen har beslutat att arbetet ska omfatta 
även boendemiljöer samt arbete och sysselsättning. 

Feriearbete, kommunfullmäktige har beslutat om ett tillskott på 2 miljoner.  

Upphandlingen av konsult för Ferieentreprenör har blivit överklagat. Ett 
mindre antal platser för ferieentreprenörer har direktupphandlats. 

Verksamhetschef Hans Johansson redovisar nyckeltal för arbetsmarknad, 
etablering, integration, nationella minoriteter och trygghetsinsatser. 

Försörjningsenheten har inget stort söktryck för närvarande. Korta väntetider 
för nybesök. 
 

 

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och Relationsvåldsenheten har gjort 
en enkät om kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck. Enkäten har 
skickats ut till berörda förvaltningar som har klientkontakt. 
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§ 29 Dnr ALN 2021-00026 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter februari 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter februari 2021 med 
helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning februari 2021 Arbetslivsnämnden.               
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§ 30 Dnr ALN 2021-00012 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss av avfallsplan för Borås och för 
Boråsregionen 2021-2030 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att tillstyrka den regionala avfallsplanen ”Mot en 
hållbar och cirkulär framtid”, för perioden 2021-2030.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Boråsregionen samverkar kring att ta fram en gemensam 
avfallsplan. Planen har arbetats fram under 2020 med hjälp av en projektgrupp 
med en projektledare och en representant från varje kommun eller kommunalt 
avfalls- och energibolag.  

Arbetslivsnämnden anser att planen är gedigen och omfattande. Planen 
fokuserar både på medborgare och kommunal verksamhet och omfattar 
därmed många områden. Arbetslivsnämnden anser att det finns en tydlig 
koppling mellan aktör, målområde och mål.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss av avfallsplan för Borås och för Boråsregionen 2021-2030.               
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§ 31 Dnr ALN 2020-00122 1.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt 
bistånd i Borås Stad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapport ”Granskning av 
ekonomiskt bistånd i Borås Stad” och översänder svaret till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden till största delen har säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete med ekonomiskt bistånd utifrån hur arbetet är 
organiserat. 

I revisionsrapporten tas fyra förbättringsområden upp. Efter att granskningen 
genomfördes har nämnden vidtagit följande åtgärder: 

 Att kvalitetssäkring av myndighetsutövningen sker i hela verksamheten. 
Kvalitetssäkringen skall dokumenteras och finnas med i 
kvalitetsberättelsen som skall redovisas till nämnden en gång per år. 

 Att uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen dokumenteras 
och redovisas till nämnden en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 

 Följa upp att barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen. Det skall 
finnas en dokumenterad redovisning av hur barnrättsperspektivet 
beaktas i myndighetsutövningen.  

 Fortsatt följa effekten av nämndens arbete. Förvaltningen har påbörjat 
ett arbete med att analysera och följa upp effekter över tid.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad.         
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§ 32 Dnr ALN 2021-00011 1.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av integration 
och etablering i Borås Stad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapporten, och sänder in yttrande.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och jobbar med delar 
som rapporten tar upp som förbättringsområden. 

Uppföljning av Program för integrerat samhälle sker som planerat och rör detta 
året delaktighet/socialt stöd.           

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås 
Stad.                 
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§ 33 Dnr ALN 2021-00027 1.2.3.2 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 för 
Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner upprättad patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för år 2020.        

V

Sammanfattning av ärendet 

årdgivaren 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 2020 upprättat en patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelse som beskriver det kvalitetsarbete som bedrivits i 
Arbetslivsnämnden under 2020. Av berättelsen framgår också hur många 
händelser som utretts enligt lex Maria och lex Sarah.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 för Arbetslivsnämnden.                  
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§ 34 Dnr ALN 2021-00028 1.2.3.25 

Rapportering av Arbetslivsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten och tar informationen till 
protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i 
kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet 
"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, 
utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som 
personuppgiftsansvarig delegerar myndigheten den operativa hanteringen av 
personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen.                             
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§ 35 Dnr ALN 2021-00031 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar 
med mera 

Ärendet utgår. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 

Arbetslivsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 Dnr ALN 2021-00029 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 45 
Instruktion för stadsdirektören. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 58 
Sammanvägd bedömning Office365. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 84 
Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 31  
Rapportering av ej verkställda gynnande bistånds-beslut t.o.m. 30 juni 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 38 
Attestregler Borås Stad. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25 § 40 
Informationssäkerhetspolicy Borås Stad.  
Dnr 2020-00111 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25  § 50 
Tilläggsbudget 2021.    

Arbetslivsförvaltningen 2021-02-02 FSG-Protokoll. 
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§ 37 Dnr ALN 2021-00030 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Arbetslivsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-02-16 § 4-7.  

 




