
 PROTOKOLL 1 (5) 
 Sammanträdesdag 
 2016-09-20 

Tid och plats  
17.00 – 18.55 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 18.50 
  
Omfattning 
§ 85 - 96 
 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Lotta Preijde (L) förste vice ordförande 
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) 
Jessica Bjurén (M) för vakant plats (M) 
 
Ersättare 
Jonas Edberg (V) 
Lars-Gunnar Forslund (MP)  
Stina Medelius (M) 
Johan Wikander (L) 
  
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Josefine Nyman verksamhetsutvecklare 
Eva Möller enhetschef § 85-86 
Annika Engbåge arbetsmarknadssamordnare § 85-86 
Mirsad Dubo arbetsmarknadshandläggare § 85-86 
Jan Rylén  IF Elfsborg § 85-86 
Vedad Aganovic Areus § 85-86 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 85 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marie Samuelsson (S). med 
Lotta Preijde (L)som ersättare. Justering den 22 september 2016, under dagen. 
 
§ 86 
Information projekt Framtid tillsammans 
Jan Rylén från IF Elfsborg, Vedad Aganovic  från Areus och Mirsad Dubo, 
arbetsmarknadshandläggare Jobb Borås informerade om projekt ”Framtid 
tillsammans”. Tio arbetssökande har fått möjligheten att komma ut i arbetslivet och 
jobbar för att ge barn och ungdomar i utanförskap en chans i samhället, genom 
olika aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 87 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- medborgardialog 27 oktober. 
- integrationsdagen 1 november. 
- rapport från unga kommunutvecklare 2016 finns hos nämndsekreterare. 

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 88  
Information kontaktpolitiker 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S), Abdullahi Warsame (S) och Birgitta Bergman 
(M) rapporterar från sitt möte med integration. Just nu arbetar man med att mindre 
föreningar ska få möjlighet att delta i integration genom föreningslivet, romsk 
inkludering, fadderverksamhet genom näringslivet samt utbildningsmaterial till 
skolor. Ett samarbete pågår med RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll 
 
§ 89 Dnr 2016/ALN0038 042 
Budgetuppföljning efter augusti 2016, tertial 2 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. Efter augusti ska Arbetslivsnämnden 
även inge tertial 2 till Kommunstyrelsen.  
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Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner tertial 2 facknämnder 2016 och översänder 
densamma till kommunstyrelsen. 
 
§ 90 Dnr 2016/ALN0051 400 
Miljömålsuppföljning tertial 2 2016 
Arbetslivsnämnden ska inge miljömålsuppföljning till Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 
Beslut  
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till miljömålsuppföljning för tertial 
2 2016 och översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
§ 91 Dnr 2015/ALN0104 139 
Uppdrag som inte ingår i budget – Kulturkompetens.nu 
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en frivillig 
databas över kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända men 
också invånare som är utrikesfödda eller har vistats under långa perioder 
utomlands. Arbetslivsnämnden undersöker för närvarande de juridiska 
förutsättningarna för genomförandet av uppdraget. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden undersöker de juridiska förutsättningarna för genomförandet 
av uppdraget och återkommer med svar till Kommunstyrelsen. 
 
§ 92 Dnr 2016/ALN0081 020 
Uppföljning av Personalekonomisk redovisningen 2015 
Arbetslivsnämnden ska följa upp uppdragen från den Personalekonomiska 
redovisningen 2015.  

- arbeta aktivt med resultatet från medarbetarenkäten. Resultatet ger en tydlig 
riktning på fokusområden för en längtidsfrisk organisation 

- arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- 
och kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt 

- arbeta aktivt med att utveckla mångfaldsarbetet med inriktning på breddad 
rekryteringsbas.  

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till uppföljning av uppdrag från 
den Personalekonomiska redovisningen 2015 och översänder den till 
Kommunstyrelsen.  
 
§ 93 Dnr 2016/ALN0100 100 
Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2016 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunkts-
hanteringssystem. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas 
för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp statistiken 
för synpunkter utifrån sin uppsiktsplikt. 
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Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner och insänder upprättad redovisning av synpunkter 
januari – juni 2016 till kommunstyrelsen. 
 
§ 94 Dnr 2016/ALN0097 106 
Remiss Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna 
organisationerna i Borås 
Arbetslivsnämnden är positiv till att en överenskommelse har träffats. Nu gäller det 
att inventera insatser som redan görs, samt starta dialog kring övriga insatser staden 
kan samarbeta med idéburen sektor kring, så att det inte bara blir ett fint men tomt 
dokument. Nämnden ser hur de idéburna organisationerna blir en allt viktigare 
partner till det som bedrivs i offentlig regi.  
 
I den mest aktuella samhällsfrågan sedan ett år tillbaks, Sveriges flyktingmottagning 
så har ju den idéburna sektorn varit ett oumbärligt komplement till det offentliga.  
Nu gäller det dock att hantera alla dessa 163 000 människor som kom under 2015, 
varav en del kommer att få avslag på sin asylansökan, men många kommer att få 
uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt och skall då integreras i samhället. 
Regeringen har sedan tidigare gjort en särskild överenskommelse med den idéburna 
sektorn på integrationsområdet, samt att staten satsar ansenliga belopp i den 
idéburna sektorn. Regeringen pekar i överenskommelsen ut ett antal 
fokusområden: 

- ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända 
- fler i arbete och fler företagare 
- bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan 
- bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna 
- en effektiv bekämpning av diskriminering 
- en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 
- en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande 

mångfald. 
 

Flera av dessa områden ligger i linje med det som Borås stads fullmäktige pekat ut i 
program för integrerat samhälle, där staden i flera fall redan jobbar tillsammans 
med idéburen sektor. Arbetslivsnämnden har ju ett särskilt uppdrag i Borås stad, att 
för hela staden vara motor och koordinator av integrationsarbetet. Vi ser här att 
den idéburna sektorn är en mycket viktig samverkansaktör. Vi ser dock inte att 
integration nämns som ett särskilt område i överenskommelsen. Detta vill vi trycka 
på att det skrivs in, samt att vi önskar hitta en särskild arena, där vi kan möta de 
idéburna organisationer som vill och som gör insatser för att integrera nyanlända 
Boråsare i staden. Vi ser att många insatser redan görs, så att behovet av 
koordinering är stort. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden är positiv till överenskommelsen, men betonar att integration 
bör finnas med i överenskommelsen, samt att det görs känt i den idéburna sektorn 
att Arbetslivsnämnden har ett samlat ansvar för integrationsfrågor i Borås stad. 
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§ 95 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KF 2016-08-18, § 222 
Arbetsmiljöpolicy 
Dnr 2016/ALN0096 026 
 
b) Skrivelse av Stadsdelsnämnden Norr, daterad 2016-08-25  
Redovisning till Arbetslivsnämnden avseende rektorers användande av 
etableringsmedel 
Dnr 2015/ALN0030 047 
 
c) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-08-16 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 96 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2016-08-23 § 20-26 
 
Beslut  
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Marie Samuelsson (S) 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 september 2016. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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