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 Sammanträdesdag 
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Tid och plats  
17.00 – 18.35 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 18.30 
  
Omfattning 
§ 76 - 84 
 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Lotta Preijde (L) förste vice ordförande 
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Abdullahi Warsame (S) för Marie Samuelsson (S) 
Anethe Tolfsson (S) för Annika Andersson (MP) 
Jonas Edberg (V) för Tobias Edin (V) 
Jessica Bjurén (M) för vakant plats (M) 
 
Ersättare 
Lars-Gunnar Forslund (MP)  
Stina Medelius (M) 
Johan Wikander (L) 
Jan Hallquist (KD)  
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Camilla Jansson  chef för personalfunktion 
Josefine Nyman verksamhetsutvecklare 
Eva Möller enhetschef 
Anna Gustafsson arbetsmarknadssamordnare § 76-78 
Linda Johansson arbetsmarknadshandläggare § 76-78 
Julia Josefsson arbetsmarknadshandläggare § 76-78 
Erika Alkstrand feriearbetare § 76-78 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 76 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lotta Preijde (L) med Bo 
Unosson (C) som ersättare. Justering den 29 augusti 2016, under dagen. 
 
§ 77 
Ändring av föredragningslistan 
Ärende 4 ”Information kontaktpolitiker” och ärende 10 ”Övriga frågor” utgår. 
 
§ 78 
Information av unga kommunutvecklare 
Erika Alkstrand, feriearbetare och Linda Johansson,arbetsmarknadshandläggare 
berättar om feriearbetet unga kommunutveklare. 
 
Anna Gustafsson, arbetsmarknadssamordnare och Julia Josefsson, 
arbetsmarknadshandläggare Jobb Borås informerade om det kommunala 
aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 79 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- sommaren har varit lugn på förvaltningen, feriearbete har fungerat bra, 
försörjningsenheten har klarat bemanningen. 
 

- lokalfrågan är inte löst ännu för individ och familjeomsorgsnämnden. 
 

Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 80 Dnr 2016/ALN0094 133 
Permanenta arbetet med fadderverksamhet för nyanlända 
I program för ett integrerat samhälle pekar Borås stads fullmäktige ut områden som 
staden skall jobba med i integrationsarbetet, ett område rör demokrati och 
delaktighet, att man som ny Boråsare ska känna delaktighet i samhället och själv 
vara med och påverka. Vidare ska ideella/idéburna sektorn tas tillvara och språket 
ses som en nyckel in i det Svenska samhället. 
 
I samverkan med övriga BREC (Boråsregionens etableringscenter) kommuner, och 
med finansiering från Länsstyrelsen, har en fadder/flyktingguideverksamhet 
bedrivits under 2015. Denna verksamhet har visat sig mycket framgångsrik, där 
såväl privatpersoner som idéburen sektor/föreningsliv engagerat sig. 
Fadderverksamheten har bidragit till att skynda på våra nyanländas språkutveckling, 
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skapa förståels för det svenska samhället, bryta segregationen samt motverka rasism 
och fördomar, genom att skapa ömsesidig förståelse. 
 
Helt enkelt våra nyanlända Boråsare, kommer i kontakt med andra än sina 
landsmän och det skapas helt nya kontaktytor och vänskapsband i samhället. 
 
Tjänsten finansierades under uppstarten 2015 av medel från Länsstyrelsen, under 
första halvåret 2016 har finansering skett av schablonersättningen för 
flyktingmottagning. Vi ser ingen minskning på den höga flyktingmottagning som 
varit 2015 och 2016 utan snarare att det kan bli en ytterligare ökning 2017. 
 
Tjänsten under integrationsenheten på Arbetslivsförvaltningen föreslås 
permanentas, samt att vissa medel avsätts i den årliga budgeten för marknadsföring 
och samverkan med föreningslivet/idéburna sektorn. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om att permanenta tjänsten för att bedriva 
fadderverksamhet, finansieringen tas av den statliga schablonersättningen för 
flyktingmottagning.  
 
§ 81 Dnr 2016/ALN0038 042 
Budgetuppföljning efter juli 2016 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – juli 2016 med 
helårsprognos. 
 
§ 82 Dnr 2016/ALN0095 041 
Budget 2017 
Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2017 är 226 300 tkr. 
Kommunbidraget på 226 300 tkr beräknas att räcka till verksamheten som 
Arbetslivsnämnden ansvarar för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av 
försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra prognoser på. 

Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka 
arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden 
och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själva 
skall prioriteras. Arbetslivsnämnden beräknar att budgeten 2017 för 
försörjningsstöd kommer gå plus minus noll, nettoutbetalningarna kostar då 68 000 
tkr.  

Relationsvåldsenheten erbjuder stöd till personer över 18 år och är utsatt för våld 
eller andra övergrepp i en nära relation.  
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Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens insatser och 
åtgärder för samhällsinformation, tolkservice för nyanlända flyktingar under de 24 
första månaderna de är kommunplacerade. Invandring, integration, nationella 
minoriteter, romsk inkludering, finskt förvaltningsområde samt personligt ombud 
ingår i nämndens ansvarsområde.  

Beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2017 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 
 
§ 83 Dnr 2016/ALN0078 007 
Svar på stadsrevisionens rapport om Borås Stads 
flyktingmottagande 
Arbetslivsnämnden delar helt Revisonens syn på flyktingmottagandet och ställer sig 
bakom den väl underbyggda rapporten. Nämnden vill dock särskilt lyfta två 
områden som tas upp i rapporten. 
 
Arbetslivsnämnden kommer att ta vara på den erfarenhet av akut 
flyktingmottagande som uppbyggnaden av evakueringsboenden 2015/2016 gav, 
och ha med i planeringen inför 2017. Nämnden kommer att utarbeta en plan för 
hur Borås stad kan starta upp en liknande verksamhet om behov skulle uppstå. 
 
Det nu viktigaste för den ”planerade” flyktingmottagningen, är säkerställande att 
Borås Stad lever upp till kraven som ställs i Bosättningslagstiftningen, så från 
Arbetslivsnämnden vill vi trycka på att Kommunstyrelsen måste säkerställa 
tillgången på anvisningsbara bostäder. Dialog har skett med samtliga privata 
fastighetsägare och Borås stad kan inte förvänta sig något inflöde av anvisningsbara 
bostäder genom de privata uthyrarna, därför måste uppgiften ligga på, och vara 
tydlig för de kommunala bostadsbolagen. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport och översänder svaret 
till Stadsrevisionen. 
 
§ 84 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KS 2016-05-30, § 298 
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad 
Dnr 2016/ALN0075 106 

 
b) Protokollsutdrag KF 2016-05-26, § 150 
Borås Stads kostpolicy 
Dnr 2015/ALN0120 109 
  



 PROTOKOLL 5 (6) 
 Sammanträdesdag 
 2016-08-23 

c) Protokollsutdrag KF 2016-05-26, § 147 
Upphandlingsregler 
Dnr 2014/ALN0107 050 

 
d) Länsstyrelsens beslut 2016-06-08 
Ersättning för att stärka och utveckla flyktinguider och  
familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122 
Dnr 2016/ALN0033 133 

 
e) Lokalresursplan 2017-2019 
Dnr 2015/ALN0101 282 

 
f) Protokollsutdrag KF 2016-06-16 § 177 
Revidering av Riktlinjer för resor 
Dnr 2015/ALN0117 500 

 
g) Borås Stads regler för upphandling 
Dnr 2016/ALN0086 050 

 
h) Borås Stads Rutin för kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
Dnr 2016/ALN0085 007 

 
i) Protokollsutdrag KS 2016-06-20, § 352 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015-2016 
Dnr 2016/ALN0087 100 

 
j) Protokollsutdrag KS 2016-06-20, § 344 
Medborgarundersökning 2015-2016 
Dnr 2016/ALN0088 100 

 
k) Protokollsutdrag KS 2016-06-20, § 345 
Genomgång av verksamheterna inom äldreomsorgen och 
funktionshinderverksamheten 
Dnr 2016/ALN0089 730 

 
l) Protokollsutdrag KF 2016-01-28, § 16 
Revidering av Internationell policy för Borås Stad 
Dnr 2016/ALN0090 105 

 
m) Regerings beslut, Bidrag till utvecklingskommuner för romsk inkludering 
Dnr 2016/ALN0020 047 

 
n) Redovisning av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
och LSS t.o.m. den 30 juni 2016  
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o) Delårsrapport januari – april 2016 från nämnderna och kommunala bolagen 
Dnr 2016/Aln0082 042 

 
p) Stadsbidrag till verksamheter med personligt ombud för personer med psykiska 
funktionshinder 
Dnr 2016/ALN0072 047 

 
q) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-08-15 

 
r) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-06-07 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Lotta Preijde (L) 
Ordförande  
 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 augusti 2016. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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