
 PROTOKOLL 1 (6) 
 Sammanträdesdag 
 2016-06-14 

Tid och plats  
15.00 – 16.15 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 15.00 – 16.00 
  
Omfattning 
§ 66 - 75 
 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Lotta Preijde (L) förste vice ordförande, kl. 15.45 - 16.15 
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Abdullahi Warsame (S) för Annika Andersson (MP) 
Anethe Tolfsson (S) för Tobias Edin (V) 
Stina Medelius (M) för vakant plats (M) 
 
Ersättare 
Jonas Edberg (V) 
Lars-Gunnar Forslund (MP) kl. 15.00 - 15.45 
Jan Hallquist (KD) kl. 15.10 - 16.15 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Josefine Nyman verksamhetsutvecklare 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 66 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson (SD). Justering 
den 16 juni 2016, under dagen. 
 
§ 67 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- arbetet med omorganisationen pågår och det man i huvudsak arbetar med 
nu är hur lokalfrågan ska lösas för individ och familjeomsorgsförvaltningen. 
 

- fadderverksamheten har beviljats 492 000 kronor från Länsstyrelsen. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 68 
Information kontaktpolitiker 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S), Birgitta Bergman (M), Abdullahi Warsame (S) 
och Stina Medelius (M) har haft ett bra möte med integration/introduktion och 
Krami.  
  
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 69 Dnr 2016/ALN0038 042 
Budgetuppföljning efter maj 2016 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – maj 2016 med 
helårsprognos. 
 
§ 70 Dnr 2016/ALN0072 047 
Ansökan om medel för två personliga ombud inom etableringen 
Idag finns ingen samlad bild över målgruppen nyanlända som finns inom 
etableringen och som befaras lida av någon form av psykisk funktionsnedsättning 
kopplade till främst kris- och traumareaktioner. Målgruppen bedöms stå allra längst 
ifrån arbetsmarknaden.  
 
Berörda aktörer som kommer i kontakt med personerna är främst BREC 
(Boråsregionens etableringscenter), SFI (svenska för invandrare), 
Arbetsförmedlingen och vården men även försörjningsstöd. Samtliga aktörer 
vittnar om att det finns ett behov av extrastöttning för målgruppen, men alla saknar 
en heltäckande bild över hur många personer det rör sig om. En kartläggning 
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behöver genomföras över antal berörda i målgruppen och behoven hos dem som 
kan vara aktuella. Processbeskrivningar behöver också tas fram över olika insatser 
kopplade till främst vården, men även andra aktörer med de insatser som är 
aktuella idag. Utifrån det som framkommer i kartläggnings – och inventeringsfasen 
behöver det definieras vilka insatser som eventuellt saknas och behöver tillskapas 
framöver. Syftet är att målgruppen ska genomgå stegvisa förflyttningar, uppnå ökad 
hälsa och förbättrad prestationsförmåga. Varje aktör har sitt ansvar och uppdrag 
men målgruppen får genom detta projekt möjlighet att synliggöras och ges 
förbättrade förutsättningar att delta i samhällslivet. 
 
Syfte och upplägg 
Arbetet är tänkt att påbörjas under hösten 2016 och sker inom Borås Stad. Intresse 
finns från Mark, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga om att ta del av 
erfarenheterna i projektet. Kunskapsinsamling och spridning av erfarenheterna 
finns med som en viktig del. En central utgångspunkt är att målgruppen fångas så 
tidigt som möjligt efter deras kommunplacering. Två personliga ombud avses att 
anställas för att kunna arbeta särskilt med målgruppen under ett år, inledningsvis 
med kartläggning och inventering. Insatsen utvärderas efter ett års arbete.  
 
Målet är att få en tydligare bild över antalet aktuella individer och deras behov, 
vilket kommer att leda till ökade möjligheter avseende förbättrad livskvalitet och 
hälsa. Ökade möjligheter till självförsörjning är ännu en förväntad effekt av 
projektet, förutom utveckling av och förbättrade metoder för arbetet med 
målgruppen. En viktig del handlar om att ta reda på mera om den verkliga orsaken 
till att personerna inte klarar sin etablering, om det beror på psykisk ohälsa, 
funktionsnedsättning eller mer språkliga och kulturellt betingade orsaker. 
Förstudien kommer att synliggöra de konkreta åtgärder som behövs för att jobba 
vidare med målgruppen. Dessutom medför arbetet ökad kunskapsnivå hos 
målgruppen, om vilka aktörer och insatser som finns att tillgå exempelvis inom 
vården. Samhällsorienteringen inom introduktionen kan förslagsvis utökas med en 
hälsomodul, där ombuden skulle kunna utgöra ett inslag när det gäller riktad 
information.  
 
Personliga ombuden bedriver ett förbättringsarbete utfrån arbetet med målgruppen 
inom det tänka projektet. Den enskilt viktigaste kontakten bedöms vara mot vården 
så att målgrupen vid behov får stöd och behandling på rätt ställe och att rätt 
förväntningar finns på vårdkontakter, samt att målgruppen söker vård för rätt 
orsaker m.m. Utifrån detta bedöms en vårdbakgrund för de personliga ombuden 
vara lämplig, för att säkerställa den kunskapsnivå som behövs för att kunna föra 
målgruppen framåt. 
 
De personliga ombud som planeras att anställas för förstudien, kommer att arbeta 
metodmässigt på samma sätt och tillsammans med övriga personliga ombud i 
kommunen. De arbetar på den enskildes uppdrag och utifrån den förordning som 
gäller för ombudens arbete. Bland de aktörer där målgruppen är aktuell bör 
insatsen föreslås och den enskilde behöver stödjas till att etablera en kontakt. 
Ombuden ska vara en man respektive kvinna ur jämställdhets perspektiv. 
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Språkkunskaper inom arabiska och dari- eller persiska bedöms vara särskilt viktiga 
utifrån hur mottagandet har sett ut i antal.  
 
Mer om målgruppen 
Verksamheten med personligt ombud ska rikta sig till personer som är 18 år eller 
äldre, som befaras lida av psykiska funktionsnedsättningar med betydande och 
väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De enskilda som 
kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och omfattande behov av 
vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning, samt ha behov av 
långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den specialiserade 
psykiatrin och andra myndigheter. 
 
Finansiering 
En del av tjänsterna som personliga ombud täcks av statsbidrag (ca 302 tkr/år och 
tjänst d.v.s. totalt 604 tkr). Resterande belopp föreslås finansieras inom 
Arbetslivsnämnden för särskilda satsningar riktade mot målgruppen nyanlända. 
Totalt rör det ca 550 tkr under hela projekttiden. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om två tjänster som personliga ombud för särskilt 
arbete med personer inom etableringen i enlighet med tjänsteskrivelsens innehåll. 
 
§ 71 Dnr 2016/ALN0073 282 
Hemställan om förhyrning av lokaler utifrån bosättningslagstiftning  
För att akut lösa det krav som läggs på Borås stad genom den 
bosättningslagstiftning som riksdagen antagit, och som gäller från 1 mars 2016, är 
en del av lösningen att nyttja de studentlägenheter som finns i f.d. Folkets hus. 
 
Arbetslivsnämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att förhyra de lokaler 
som kan nyttjas som lägenheter och som inte nyttjas av Stadsdel Norr för IFO asyl. 
 
Lägenheterna kommer att nyttjas fram till dess att ombyggnaden till kongresshus 
startas, och får betraktas som genomgångsbostäder, så att vi parallellt arbetar med 
en långsiktig boendelösning hos våra fastighetsägare. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om att hemställa till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhyra de lokaler i f.d. Folkets hus som kan nyttjas som bostäder för nyanlända, 
aktuella inom etableringen. 
 
§ 72 Dnr 2016/ALN0074 046 
Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder 
våren 2016 
Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för Arbetslivsnämnden i 
Borås att fördela 2016; 
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Fond  Belopp  Utdelning 
Borås Stads sociala samfond 1  267 948 kr 60 000 kr 
Borås Stads sociala samfond 2   9 788 kr  9 700 kr 
Edvard Björnssons donation   12 555 kr  12 550 kr 
L Svensson och M Fagerströms stiftelse   41 255 kr  41 200 kr 
Finn Reimans donation   1 774 kr  1 700 kr 
Sven P och Charlotta Palmqvists donation 18 937 kr  18 900 kr 
Borås Stads sociala samfond A   108 208 kr  108 200 kr 
S A Wassbergs minnesfond   321 kr  300 kr 
 
Totalt föreslås att 247 personer får dela på 460 458 kronor. Utdelning av resterande 
belopp från Borås Stads sociala samfond 1sker under hösten 2016.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och 
sänder den till Ekonomistyrning. 
 
§ 73 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KF 2016-04-28, § 127 
Svar på motion av Anette Carlsson (M) Och Hamid Fard (FP);  
Kulturkompetens .nu 
Dnr 2015/ALN 0104 139 
 
b) Protokollsutdrag KF 2016-04-28, § 108 
Personalekonomisk redovisning för 2015 
Dnr 2016/ALN0063 020 
 
c) Protokollsutdrag KF 2016-04-28, § 115 
Romsk inkludering 
Dnr 2016/ALN0004 130 
 
d) Protokollsutdrag KF 2016-04-28, § 116 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
och LSS t.o.m. den 31 december 31 december 2015 
Dnr 2016/ALN0066 739 
 
e) Protokollsutdrag KS 2016-04-18, § 187 
Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter januari- december 2015 
Dnr 2016/ALN0068 100 
 
f) Protokoll Boråsregionens etableringsråd 2016-05-24, 6-13 
 
g) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-06-03 
 
h) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-05-03 
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Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 74 
Delegationsärenden 
a) Utredning Lex Sarah LSS 
Dnr 2016/ALN0042 739 
 
Beslut  
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
§ 75 
Övriga frågor 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) önskar alla en god sommar och förste vice 
ordförande Lotta Preijde (L) önskar ordförande detsamma. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni 2016. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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