PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-01-19
Tid och plats
17.00 – 18.55

Arbetslivsförvaltningen
Österlånggatan 72
Öppet sammanträde

Omfattning
§ 1 - 12
Närvarande
Lars-Åke Johansson (S)
Marie Samuelsson (S)
Lotta Preijde(L)
Birgitta Bergman (M)
Bo Unosson (C)
Jan Nilsson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Anethe Tolfsson (S)
Jonas Edberg (V)
Jessica Bjurén (M)

ordförande
förste vice ordförande

för Annika Andersson (MP)
för Tobias Edin (V)
för vakant plats (M)

Ersättare
Stina Medelius (M)
Jan Hallquist (KD)
Övriga
Lennart Gustavsson
Hans Johansson
Camilla Jansson
Margareta Udén Hoff

stf. förvaltningschef/verksamhetschef
verksamhetschef
chef för personalfunktion
nämndsekreterare
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§1
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson (SD) med Marie
Samuelsson (S) som ersättare. Justering den 22 januari 2016, under dagen.
§2
Ändring av föredragningslistan
Ärende 5 ”Information kontaktpolitiker” utgår.
§3
Information Medarbetarenkät
Camilla Jansson, chef för personalfunktionen presenterade resultat av
medarbetarenkäten. Arbetslivsförvaltningen har en hög svarsfrekvens på 93,4%
och ett bättre resultat jämfört med 2013. Arbetet med att analysera resultatet har
påbörjats som i sin tur ska leda fram till handlingsplaner på respektive enhet.
Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§4
Information Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Verksamhetschef Lennart Gustavsson informerade om riktlinjerna för bistånd samt
årsrapporten för 2015 avseende felaktiga utbetalningar.
Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§5
Information från förvaltningschefen
Stf. förvaltningschef Lennart Gustavsson delger följande:
-

Flyktingsituationen och personalbemanning på evakueringsboendena
Lundbyhallen, Rotundan och Sjöhagenskolan.

-

Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016.

-

Förintelsens minnesdag i Kulturhuset den 27 januari.

Beslut
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§6
Dnr 2015/ALN0017 282
Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg
Arbetslivsnämnden har i en tidigare hemställan till Lokalförsörjningsnämnden
önskat en ersättningslokal för daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1, då lokalen inte
är ändamålsenlig för målgruppen med stora funktionshinder.
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Enligt Lokalförsörjningsnämndens beslut 2015-11-17 finns ett förslag till avtal
enligt med angivna villkor som Arbetslivsnämnden har att ta ställning till.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar godkänna Lokalförsörjningsnämnden föreliggande
förslag till avtal i enligt med angivna villkor.
§7
Dnr 2016/ALN0003 030
Ungdomsanställningar
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2016 om två uppdrag till
Arbetslivsnämnden.
-

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata
näringslivet när det gäller feriearbete.

-

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits
arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska fortsätta.

Arbetslivsnämnden har tidigare bedrivit arbetet med ungdomsanställningar i
samverkan med näringslivet och med placering på olika företag.
Ungdomsanställningar är en beprövad och lyckad modell för 16-19 åringar som
avbrutit eller ej påbörjat gymnasiestudier. I budgeten för 2016 har avsatts 500 tkr
för ändamålet.
I dagsläget anordnar nämnden inte ungdomsanställningar i näringslivet på inrådan
av SKL. Arbetslivsnämnden delar inte SKL:s bedömning och återinför nu
möjligheten till ungdomsanställningar i näringslivet i enlighet med
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016.
Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar att förvaltningen fortsättningsvis ska använda sig av
möjligheten att anordna ungdomsanställningar i näringslivet.
§8
Dnr 2015/ALN0145 130
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Västergötlands idrottsförbund,
SISU
Sports for you, som är benämningen på projektet som Västergötlands
idrottsförbund SISU kommer att bedriva, riktar sig primärt till att öka
föreningsaktiviteten bland nyanlända barn och ungdomar (även andra socialt
utsatta barn) i Borås. Föreningsaktiviteterna kommer att vara mycket blandade och
includera aktiviteter för såväl killar som tjejer, samt barn med någon funktionsnedsättning. Ett uppsökande arbete i alla tre stadsdelarna kommer att bedrivas,
med en extra kraftsamling kring socialt utsatta områden Hässleholmen, Norrby och
Sjöbo., samverkan kommer att ske med BREC. En gemensam styrgrupp där Borås
stad kommer vara representerad, startas vid projektets början. Arbetslivsnämnden
ser att kopplingen är tydlig mot nämndens ansvarsområde med flyktingmottagning
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men också som arbetsmarknadsprojekt. Medel för att stödja projektet tas ur statliga
medel för flyktingmottagning (schablonersättning).
Beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker ansökan med 1,100 tkr
§9
Dnr 2016/ALN0004 130
Romsk inkludering
De nationella minoriteterna har en stark ställning genom FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Regeringen har genom att ta fram strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 (Skr.
2011/12:56), satt ytterligare fokus på området. Den tjugoåriga strategin görs inom
ramen för den minoritetspolitiska strategin (prop. 2008/09:158) och ska ses som en
förstärkning av minoritetspolitiken (prop. 1998/99:143). Målgruppen är framför allt
de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är utsatta
för diskriminering. Hela genomförandet av strategin bör präglas av romsk
delaktighet och romskt inflytande med inriktning på förstärkt genomförande och
kontinuerlig uppföljning av romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal,
regional och nationell nivå. Det har utsetts 5 pilotkommuner som ska arbeta utifrån
strategin. Arbetet har pågått sedan 2012 och erfarenheter har redovisats löpande.
Vid en granskning av Borås Stads arbete för romsk inkludering konstateras att
aktiviteterna är begränsade till att stötta Romani kulturförening, söka lokal för
föreningen, hålla dialogforum samt viss modersmåls-undervisning. Det finns en
ganska stor utvecklingspotential i arbetet med romsk inkludering i Borås Stad.
Lagstiftningen ställer också ganska stora krav på kommunerna i att möta upp de
rättigheter för romer som är formulerade i lagstiftningen. Genom ”Strategi för
romsk inkludering 2012-2032”, har regeringen markerat att kommuner och
landsting behöver stärka upp arbetet, och stöd för detta finns i de erfarenheter som
pilotkommunerna har redovisat. Det viktigaste för att stärka arbetet med romsk
inkludering är att formulera ett tydligt uppdrag utifrån den lagstiftning och strategi
som finns framtagen.
Förslag att Kommunfullmäktige ger Arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag
att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med den av
riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 2012-2032”.
Beslut
Arbetslivsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Arbetslivsnämnden
uppdraget att utveckla arbetet med romsk inkludering i Borås Stad i enlighet med
den av riksdagen beslutade (2012-05-23) ”Strategi för romsk inkludering 20122032”.
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§ 10
Anmälningsärenden
a) Protokollsutdrag KF 2015-12-10, § 215 Svar på motion av
Kerstin Koivisto; Möjligheten att inrätta informations- och
utbildningskvällar för hemlösa på härbärget Kastanjen
Dnr 2014/ALN0113 709
b) Protokollsutdrag KF 2015-12-10, § 222 Svar på motion av
Marie Fridén M, Vivi Roswall M och Annette Carlson M
Genomför en genomlysning av socialtjänsten
Dnr 2015/ALN0144 700
c) Protokollsutdrag KF 2015-12-10, § 205
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 30 september
Dnr 2015/ALN0143 739
d) Protokollsutdrag KS 2015-12-14, § 576 c
Lupp 2014 – resultat och spridning
Dnr 2016/ALN0001 106
e) Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2015
Dnr 2015/ALN0125 047
f) Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
t.o.m. den 31 december 2015
g) Slutrapport – Fadderverksamhet
Dnr 2014/ALN0049 133
h) Protokoll Boråsregionens etableringsråd 2015-12-08, § 31-37
i) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-01-12
Beslut
Anmälningsärenden till dagens protokoll.
§ 11
Delegationsärenden
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2015-12-15 § 43 - 47
b) Utredning Lex Sarah SoL
Dnr 2015/ALN0103 759
c) Utredning Lex Sarah SoL
Dnr 2015/ALN0109 739
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d) Utredning Lex Sarah SoL
Dnr 2015/ALN0151 739
Beslut
Delegationerna till dagens protokoll.
§ 12
Övriga frågor
Arbetslivsnämnden beslutar att anmäla ordförande Lars-Åke Johansson (S), förste
vice ordförande Lotta Preijde (L), Marie Sjöhem (S), Anethe Tolfsson (S), Bo
Unosson (C), Jan Nilsson (SD) och Jan Hallquist (KD) till Arbetsmarknads- och
näringslivsdagarna 2016.

Vid protokollet

Margareta Udén Hoff
Nämndsekreterare

Justeras

Lotta Preijde (L)
Förste vice ordförande

Jan Nilsson (SD)
Justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 januari 2016.

Margareta Udén Hoff
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