
 PROTOKOLL 1 (6) 
 Sammanträdesdag 
 2016-11-29 

Tid och plats  
17.00 – 18.35  Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17:00 -18.30 
  
Omfattning 
§ 106 - 116 
 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Abdullahi Warsame (S) för vakant plats (MP) 
Anethe Tolfsson (S) för vakant plats (V) 
Jessica Bjurén (M) Lotta Preijde (L) 
Stina Medelius (M) för vakant plats (M) 
 
Ersättare 
Jonas Edberg (V) 
Lars-Gunnar Forslund (MP)  
Johan Wikander (L) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Camilla Jansson chef för personalfunktion 
Eva Möller  enhetschef § 106 - 108 
Babis Iosifidis arbetsmarknadshandläggare § 106 - 108 
Agneta Lundqvist arbetsmarknadshandläggare § 106 - 108 
Anna-Karin Snygg arbetsmarknadshandläggare § 106 - 108 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 106 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Unosson (C) med 
Birgitta Bergman (M) som ersättare. Justering den 5 december 2016, under dagen. 
 
§ 107 
Ändring av föredragningslistan 
Ärende 6 ”Sammanträdesdagar 2017” utgår, beslut på nämnden den 13 december. 
Ärende 12 ”Övriga frågor” utgår. 
 
§ 108 
Information feriearbete 
Enhetschef Eva Möller, arbetsmarknadshandläggare Babis Iosifidis, Agneta 
Lundqvist och Anna-Karin Snygg informerade om antal sökande, fördelning av 
platser på respektive förvaltning, kommunala bolag och föreningar. Anpassade 
arbetsplatser har funnits för de som har en funktionsvariation 

Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll samt tar de synpunkter 
som har framförts i beaktande. 
 
§ 109 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- Anpassning av lokaler pågår för administration, Österlånggatan 72. 
 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden köper tjänsterna ekonomi och 
personal av Arbetslivsnämnden. 
 

Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 110  
Information kontaktpolitiker 
Jessica Bjurén (M) och Bo Unosson (C) har varit på Jobb Borås och fått information 
om arbetsmarkandsanställningar och feriearbete. Jobb Borås skräddarsyr praktik, 
utbildning för personer 16 -64 år. Syftet är att personerna ska komma ut på 
arbetsmarkanden eller komma närmare en anställning.  
 
Bo Unosson (C) har deltagit i finskt förvaltningsområdes politikernätverk för finska 
minoriteter. Finland firar 100 år som självständigt 2017 vilket kommer att uppmärksammas 
även i Borås. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  
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§ 111 Dnr 2016/ALN0038 042 
Budgetuppföljning efter oktober 2016 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – oktober 2016 med 
helårsprognos. 
 
§ 112 Dnr 2016/ALN0074 046 
Utdelning ur Borås Stads sociala samfond hösten 2016 
Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för Arbetslivsnämnden i 
Borås att fördela hösten 2016; 
 
Fond Belopp  Utdelning 
Borås Stads sociala samfond 1 207 948 kr 207 940 kr 
 
Totalt föreslås att 179 personer får dela på 207 940 kronor.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och 
sänder den till Ekonomistyrning. 
 
§ 113 Dnr 2016/ALN0105 130 
Ansökan från Sverigefinska Riksförbundet 
Målet med Sveriges minoritetspolitik är att ge skydd för de nationella minoriteterna 
och att stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Minoritetspolitikens delområden är 
diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell 
identitet. Enligt förordningen (2009: 1299) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk ska Länsstyrelsen utbetala statsbidrag till de kommuner och 
landsting som omfattas av förordningen vad gäller förvaltningsområdena för finska 
och meänkieli. Statsbidraget till kommuner är fastställt med utgångspunkt i antalet 
invånare i kommunen. Till kommuner som ingår i fler än ett förvaltningsområde 
utgår dessutom ett tillägg. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader 
som uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda ha 
enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Varje 
kommun ska i samråd med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som 
finns i kommunen av åtgärder till stöd för användning av det/de nationella 
minoritetsspråk som kommunen uppbär statsbidrag för. 
 
En kommun som har tagit emot bidrag enligt förordningen är skyldig att lämna en 
ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen 
har använts till. De nationella minoriteterna bör särskilt engageras och ges 
möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser avsatta 
för minoritetspolitiska åtgärder.  



 PROTOKOLL 4 (6) 
 Sammanträdesdag 
 2016-11-29 

Västra Götalands region får statsbidrag för satsningarna inom regionen. Även 
riksförbunden/-föreningar får statliga bidrag som skall täcka en del av kostnaderna 
som riksföreningar och deras medlemmar har. SFRF västra Götalands distrikt 
tillhör Sverigefinska Riksförbundet SFRF.  
 
Ansökan som har kommit från SFRF Västra Götalands distrikt avser ekonomiskt 
stöd för ett projekt som planerades och startades ihop med Västra Götalands 
region. Redan från början ansåg minoriteten i Borås att vi inte skall gå med i 
projektet.  Projektets syfte är att verka i hela Västra Götaland och då är det fel att 
använda statsbidraget till något som inte direkt gagnar minoriteten i Borås, men att 
vi är gärna med och delar på kostnader vid arrangemangen som riktar sig till 
invånarna i Borås. Man tyckte också att det inte fanns behov av att gå med på 
sådant projekt som riktar sig till unga/ungdomar och familjer.  
 
Vi har väl fungerande verksamhet för båda dessa grupper. Vi har arrangerat 
familjedagar två år i rad där vi haft 100 – 300 deltagare. Mukulat dagen, två språkig 
barnkulturfestival, som arrangeras tillsammans med föreningar och 
Kulturförvaltningen besöks av 350-900 barn och vuxna. Dagen har arrangerats 
sedan 2012 och är årligen återkommande händelse. Kulturförvaltningen arbetar 
också aktiv för att nå ungdomar med finska rötter.  Föreningar har verksamheter 
för barn och familjer. Oftast drivs dessa verksamheter av unga föräldrar eller av 
ungdomar själv.  Även biblioteken och andra mötesplatser arrangerar både sago- 
och sångstunder på finska. Vi är en av få förvaltningskommuner som har haft 
samråd med ungdomsrepresentanter. Samrådet är vilande just nu p.g.a. studier på 
annan ort men kommer att återupptas. Vi har också genomfört aktiviteter som har 
kommit fram vid samråden. Ungdomarna har deltagit flera utvecklingsparlament 
samt varit med på barn- och ungdomsparlamentet i Sveriges Riksdag.   
  
Projektet drivs via SFRF i Västra Götaland. Distriktet är arbetsgivare och förvaltar 
pengarna. De flesta föreningar i Västra Götaland är inte medlemmar i 
Riksorganisationen Sverigefinska Riksförbundet SFRF. Föreningar som inte är 
medlemmar i SFRF har ingen möjlighet att påverka projektets innehåll och arbete 
och kan inte heller vara delaktiga i besluten angående hur pengarna skall användas. 
Även invånarna som inte är föreningsaktiva skall kunna påverka statbidragets 
användning men i detta fall utesluter man dem.  
 
I kontakt med Länsstyrelsen, Helena Cronsell utvecklingsledare, har frågan om 
bidraget tagits upp.  I svaret hänvisar hon till vad statsbidraget är avsedd till och att 
det skall användas i samråd med minoriteten.  Statsbidraget skall gagna 
kommuninvånare och vara riktade till dem. Pengarna skall inte heller användas till 
den här typen av personalkostnader och framför allt inte till lokalkostnader. 
Lokalkostnaderna skall ansökas som föreningsbidrag på den orten projektet har sitt 
säte. Styrgruppen tog upp frågan på sitt möte 20 oktober. där man enhälligt avslog 
ansökan med motivering att pengarna är avsedda för merkostnader som Borås Stad 
har p.g.a. minoritetslagen. Pengarna skall också användas i samråd med den finska 
minoriteten i Borås. 
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Samrådsmöte med anledning av ansökan 25.10. Närvarande var Borås Finska 
Förening, Kultur 75, Finskspråkiga PRO, Finska Synskadades förening, 
Allaktivitetshusets representant, Radio Sisu-Sampo, Finska Pingst samt ordförande 
från finska föreningars samarbetsorgan. Endast två av dessa föreningar tillhör 
Riksorganisationen SFRF. Mötet beslutade enhälligt att avslå ansökan med 
motivering att statsbidraget är avsedd för Borås Stads minoritet och skall då också 
användas till dem och inte för hela regionens befolkning. Mötesdeltagarna var 
också kritiska till att distriktet är arbetsgivare och även förvaltar pengarna. 
Föreningar som inte tillhör riksorganisationen har inga möjligheter att vara med 
och påverka varken pengarnas användning eller aktiviteterna. Även de två 
föreningar som tillhör riksorganisationen anser att deras möjligheter till att påverka 
är minimala.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden avslår ansökan. 
 
§ 114 Dnr 2016/ALN0106 100 
Remiss Program för jämställdhetsintegrering 
Det är positivt med programmet för jämställdhetsintegrering, för att ytterligare 
belysa och förbättra verksamheterna så att resurser fördelas lika oavsett kön, 
bakgrund och tillhörighet. Likvärdigt bemötande, service och myndighetsutövande 
är av största vikt. 
 
Borås Stad har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete, även om en del arbete 
kvarstår.  
Det personalpolitiska programmet, Borås Stads systematiska arbetsmiljöarbete och 
Plan för lika rättigheter och möjligheter är viktiga utgångspunkter för 
jämställdhetsarbetet.  
 
Det är positivt att varje nämnd får upprätta en plan för jämställdhetsintegrering 
med årlig uppföljning av Kommunstyrelsen, så att arbetet hamnar i fokus och 
prioriteras.   
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. 
 
§ 115 
Anmälningsärenden 
a) Migrationsverkets skrivelse av 2016-10-25 
Planering av mottagandet av nyanlända för bosättning under 2017 
Dnr 2016/ALN0115 133 
 
b) Protokollsutdrag KF 2016-10-20, § 261 
Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad 
Dnr 2016/ALN0113 009 
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c) Protokollsutdrag KF 2016-10-20, § 256 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr 2016/ALN0112 102 

 
d) Måltidspriser inom Borås Stad 
Dnr 2016/ALN0114 730 

 
e) 2016 års anställda med 25 års anställning samt de som har gått  
i pension under året 

  
f) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-11-17 

 
g) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-10-11 
 
§ 116 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2016-10-25 § 29-34 
 
Beslut  
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Bo Unosson (C) 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 6 december 2016. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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