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Tid och plats  
17.00 – 18:50 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17:00 -18:45 
  
Omfattning 
§ 97 - 105 
 
 
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 vakant plats (V) 
Jessica Bjurén (M) för vakant plats (M) 
 
Ersättare 
Jonas Edberg (V) 
Lars-Gunnar Forslund (MP)  
Stina Medelius (M) 
Johan Wikander (L) 
Jan Hallquist (KD) 
  
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Camilla Jansson chef för personalfunktion 
Josefine Nyman verksamhetsutvecklare 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 97 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson (SD) med Bo 
Unosson (C)som ersättare. Justering den 27 oktober 2016, under dagen. 
 
§ 98 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- Lokaler inför organisationsförändringen. 
 

- Arbetslivsförvaltningens organisation 2017. 
 

- Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 15-17 mars. Presidet och fem 
ledamöter från nämnden deltar. 
 

- Regeringsuppdraget ”Mötesplatser - En väg in”. innebär ett utökat 
samarbete mellan flera myndigheter som ska underlätta kontaken för 
nyanlända med försäkringskassan, skatteverket, arbetsförmedlingen, 
pensionmyndigheten, migrationsverket och kommunen.  

 
- Medborgardialog ”Nyanländ i Borås” 27 oktober klockan 17:30-19:30. 

Arbetslivsnämndens politiker medverkar.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 99  
Information kontaktpolitiker 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) och Birgitta Bergman (M) har varit på 
utvärdering- och planeringsmöte inför 2017 med Boråsregionens etableringsråd. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll 
 
§ 100 Dnr 2016/ALN0107 000 
Förändrad uppdragsbeskrivning och fördelning av 
områden för kontaktpolitiker  
Arbetslivsnämnden har i början av mandatperiod utsett kontaktpolitiker inom 
samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom utsett 
område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och resultat, 
samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Nu 
behöver en omfördelning av områdena ske och tydligare upplägg införas i samband 
med omorganisationen. 
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Kontaktpolitikernas uppdrag är att mer ingående följa utvalda verksamheter inom 
Arbetslivsnämnden. Dialog om resultat är centralt. Utgångspunkten för 
kontaktpolitikerna är alltid ökad måluppfyllelse för arbetet som bedrivs inom 
nämnden. För att kunna ta del av ledningen, personalen, deltagarnas och andra 
intressenters intryck och kunskaper behövs ett tydligt upplägg och innehåll för 
kontaktpolitikerna. Omorganisationen som medför att delar av verksamheten 
lämnas över till Sociala omsorgsförvaltningen gör också att en omfördelning av 
områdena för kontaktpolitiker behöver ske.  
 
Omfattningen är en halvdags verksamhetsbesök per termin som sker under dagtid. 
Verksamhetschefen ansvarar för kallelse och innehåll inför besöket. Upplägget 
innebär att kontaktpolitikerna först träffar ansvarig verksamhets- och 
enhetschef/er, därefter personalen och sedan deltagarna där det är möjligt. Besöket 
avslutas med återsamling och dialog tillsammans med ledningen. Datum för besök 
bör planeras in redan vid årets början och sker förslagsvis under maj respektive 
november, om inte särskilda skäl för annat besöksdatum finns. Återrapportering av 
verksamhetsbesök och annat relevant, sker under kommande nämndssammanträde. 
 
Kontaktpolitikerna utses i grupper om lämpligtvis 4-5  per verksamhetsområde. 
Det är önskvärt om indelningen sker utifrån att i första hand en av politikerna 
tillhör majoriteten och den andra oppositionen. I andra hand är det bra om 
indelning sker utifrån att den ene politikern har erfarenhet av kontaktpolitiker 
rollen från förra mandatperioden och att den andre politikern är ny i nämnden. 
I tredje hand bör den ena kontaktpolitikern vara kvinna och den andra en man. 
 
Områdena är: försörjningsstöd, Återbruk/alternativ arbetsmarknad, Jobb Borås-
Feriejobb och integration-introduktion.  
 
Beslut  
Nämnden beslutar att godkänna förslaget till ny uppdragsbeskrivning.  
 
§ 101 Dnr 2016/ALN0038 042 
Budgetuppföljning efter september 2016 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – september 2016 med 
helårsprognos. 
 
§ 102 Dnr 2016/ALN0103 759 
Remiss Revidering av program mot hemlöshet 
Programmet är i sak mycket bra, dock finns det vissa brister i Borås stads arbete 
mot hemlöshet som bör beaktas, särskilt nu när vi står inför den nya 
organisationen. När det gäller garanti för ”tak över huvudet”, så skulle det vara 
önskvärt med ett härbärge som är öppet året runt. Kanske skulle det vara lämpligt 
att låta en idéburen organisation ta över driften med ekonomiskt bistånd från Borås 
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stad. Under 2016 införde staten ett tvingande mottagande av anvisade personer 
med uppehållstillstånd, där nya bosättningslagstiftningen kräver att kommunerna 
ordnar bostäder. Lämpligtvis bör därför en kommunal enhet som arbetar med 
bostadsfrågan i stort inrättas, för att jobba med bostäder för såväl socialtjänsten 
som flyktingetableringen. 
 
Beslut 
Tillstyrkan med kommentar. 
 
Protokollsanteckning 
”Moderaterna har i ett inspel till den rödgröna budgeten föreslagit följande: 
 
Ansvaret för boendesamordning tydliggörs. Mandat och befogenheter kopplat till 
biståndsbeslut om sociala bostäder behöver klargöras. Vi ser också att det behövs 
en funktion som samordnar behovet av bostäder alltifrån ungdomar som har varit 
placerade i samhällets vård, personer med psykiska besvär samt de som kommer 
via etableringen och har behov av bostad m.fl. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan samordna 
bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. 
 
Vi Moderater förutsätter att frågan om boendesamordning lyfts i programet mot 
hemlöshet. 
 
Birgitta Bergman (M) 
Jessica Bjuren (M) 
Stina Medelius (M)” 
 
§ 103 Dnr 2016/ALN0100 104 100 
Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot 
antiziganism 
Regeringen beslutade den 20 mars 2014, om att tillsätta Kommissionen mot 
antiziganism ( dir.2014:47 ). Regeringen konstaterade i direktiven att det behövs en 
kraftsamling mot antiziganism. Romer i Sverige, liksom i många andra europeiska 
länder, drabbas av fördomar och diskriminering. Likaså konstaterade regeringen att 
myndigheter under senare år har vidtagit åtgärder som i viss mån bidragit till att 
förbättra romers situation. 
 
Kommissionens uppdrag är enligt direktivet att både påverka och förändra negativa 
attityder och förhållningssätt samt att reagera mot sådana företeelser. I uppdraget 
ingår också att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska 
gruppen och samhället i övrigt. Varje halvår har kommissionen, i enlighet med 
uppdraget, tagit fram en verksamhetsrapport som överlämnas till regeringen i 
vilken kommissionen beskriver sina iakttagelser om antiziganism och hur 
verksamheten har bedrivits. 
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Detta betänkande är kommissionens fjärde delrapport och samtidigt 
kommissionens slutrapport. Kommissionen har sett sig föranledd att bland de 
många angelägna frågor som skulle förtjäna att uppmärksammas, välja ut ett mindre 
antal specifika frågeställningar och sakområden för närmare belysning i denna 
slutrapport. Betänkandet består av 6 kapitel och 6 bilagor. 
 
I kapitel 3 finns en översiktlig genomgång av de rekommendationer som 
internationella övervakningsorgan framfört till den svenska regeringen för att 
förbättra romers situation och skyddet mot diskriminering. Kommissionen lämnar 
ett antal rekommendationer vilka bör stå i förgrunden i förändringsarbetet 
 
Kapitel 4 ger rekommendationer av mer principiellt slag i fråga om hur en tydligare 
styrning i arbetet mot antiziganism kan bedrivas. Det tar upp frågor om styrning 
och samordning samt behovet av större tydlighet med avsikter som bör vägleda 
politiken på det här området   
 
Kapitel 5 tar sikte på behovet av ett nationellt center för romska frågor. 
 
Synpunkter och kommentarer från Borås Stad 
Borås Stad delar i allt väsentligt det resonemang och de slutsatser som är 
formulerade i betänkandet. De rekommendationer som presenteras i betänkandet 
är välgrundade utifrån det arbete kommissionen har genomfört. De erfarenheter 
och den kunskap som sedan tidigare finns om romers situation är också en grund 
för de rekommendationer som presenteras i betänkandet. 
 
3.5.3 Tillgängliggöra skolboken och vitboken 
Det är vår uppfattning att det är två mycket viktiga dokument att använda i skolans 
verksamhet. I ett långsiktigt perspektiv är det logiskt. Det är vår uppfattning att 
dessa dokument bör få en bredare spridning även utanför skolans område. 
 
4.2 Kommissionens rekommendationer för ett effektivare arbete mot 
antiziganism 
Vi saknar i viss mån ett tydligt perspektiv mot anställd personal på olika 
myndigheter, kommuner m.m. Att sprida kunskapen i skolan är en långsiktig åtgärd 
och det är bra, men det finns personal inom områden med myndighetsutövning 
som också behöver kunskap om antiziganismens omfattning och konsekvenser, 
mänskliga rättigheter samt kunskap om Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. Detta är inga nyheter och insatser har gjorts men inte tillräckligt 
och framförallt har det inte fått det önskade genomslaget. 
 
4.2.1 Tydligare myndighetsstyrning mot antiziganism 
Frågan om mänskliga rättigheters genomslag i olika myndigheters, kommuners och 
andra aktörers verksamhet är något kluven. När det gäller mänskliga rättigheter för 
romer visar betänkandet på det ljumma förhållningssätt som civilsamhället 
uppvisar. Som en jämförelse kan nämnas att när det gäller mänskliga rättigheter för 
barn så ser det helt annorlunda ut. Det är enklare och lättare att se detta som en del 
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i den ordinarie verksamheten. Det är oerhört viktigt att arbeta med att lyfta upp de 
mänskliga rättigheterna för den romska gruppen. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar översända upprättat svar till Kommunstyrelsen. 
 
§ 104 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KS 2016-09-12, § 460 
Lokalfrågor med anledning av ny nämnd- och förvaltningsorganisation 
Dnr 2016/ALN 0102 001 

 
b) Protokollsutdrag KS 2016-09-12, § 461 
Rekommendation om finansiering avnationell stödfunktion till stöd för 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 
Dnr 2016/ALN0101 700 

 
c) Protokollsutdrag KF 2016-06-16, § 196 
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Samlad marknadsföring i Borås! 
Dnr 2014/ALN0052 000 

 
d) Protokoll Boråsregions Etableringsråd 2016-09-13, § 14-20 
 
e) Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL  
t.o.m. den 30 september 2016 
  
f) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-10-17 
 
g) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-09-06 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 105 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2016-09-20 § 27-28 
 
b) Utredning Lex Sarah SoL 
Dnr 2016/ALN0045 759 
 
Beslut  
Delegationerna till dagens protokoll. 
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Vid protokollet 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 oktober 2016. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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