
 PROTOKOLL 1 (7) 
 Sammanträdesdag 
 2016-12-13 

Tid och plats  
17.00 – 19.15 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 
Ajournering  
18.45 – 19.05 
 
  
Omfattning 
§ 117 - 130 
 
 
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 vakant plats (MP) 
Anethe Tolfsson (S) för vakant plats (V) 
Jessica Bjurén (M) för vakant plats (M) 
 
Ersättare 
Stina Medelius (M) 
Jonas Edberg (V) 
Lars-Gunnar Forslund (MP)  
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 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 117 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lotta Preijde (L) med 
Birgitta Bergman (M) som ersättare. Justering den 15 december 2016, under dagen. 
 
§ 118 
Information Lex Sarah 
Information om Dnr 2016/ALN0057 759 och Dnr 2016/ALN0058 759. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 119 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- hur den aktuella bostadssituationen ser ut med anledning av 
bosättningslagen. 

 
- inbjudan till politiker angående föreläsning 16 januari om romsk 

inkludering. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 120  
Information kontaktpolitiker 
Abdullahi Warsame (S) har varit på ”Integration genom föreningslivet” där 
Arbetslivsförvaltningen är medarrangör. Tyvärr så var det få besökare från 
allmänheten.  
 
Lars-Åke Johansson (S) och Abdullahi Warsame (S) har träffat Integrationsgruppen 
och fick information om romsk inkludering, romskt råd, fadderverksamheten och 
mångfaldsinformation. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 121 Dnr 2016/ALN0121 006 
Sammanträdesdagar 2017 
Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar 2017 förslås hållas följande dagar: 
31 januari, 20 februari, 28 mars, 18 april, 15 maj, 20 juni, 22 augusti, 18 september, 
31 oktober, 28 november och 12 december. Arbetslivsnämnden sammanträder 
klockan 17.00 på tisdagar förutom den 20 februari, 15 maj och 18 september som 
infaller på måndagar. 
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Digitala nämndhandlingar ska finnas tillgängliga en vecka före nämnd-
sammanträdet. Annonsering om Arbetslivsnämndens sammanträdesdagar kommer 
att ske i Borås Tidning vid årets början och på boras.se/alfnamnd i samband med 
att kallelse och handlingar publiceras. För att ge allmänheten större möjlighet att 
följa och informera sig om nämndens arbete är sammanträdena öppna för 
allmänheten. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2017. 
 
§ 122 Dnr 2016/ALN0038 042 
Budgetuppföljning efter november 2016 
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – november 2016 med 
helårsprognos. 
 
§ 123 Dnr 2016/ALN0095 041 
Förslag till Budget 2017 
Arbetslivsnämnden har upprättat förslag till Budget för år 2017. 
 
Förslag och yrkande 
Lotta Preijde (L) lägger ett tilläggs- och ändringsyrkande för alliansen till Budget  
2017, ”Arbetslivsförvaltningen uppdras att tillsammans med Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen utreda hur förvaltningarna tillsammans med det 
lokala näringslivet kan ta fram ett lokalt arbetssätt i talangprojektets anda”. Se 
bilaga 1. 
 
Ajournering 18.45 – 19.05 
 
Förslag och yrkande 
Ordförande Lars-Åke Johansson och förste vice ordförande Lotta Preijde (L) 
föreslår följande tillägg i Budget 2017 ”Arbetslivsförvaltningen uppdras att 
tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen utreda hur 
förvaltningarna tillsammans med Borås stads näringslivskontor kan ta fram ett 
lokalt arbetssätt i talangprojektets anda”. 
 
Arbetslivsnämnden beslutar enligt ordförande Lars-Åke Johansson och förste vice 
ordförande Lotta Preijde (L) förslag.  
 
Förslag och yrkande 
Lotta Preijde (L) lägger ett tilläggs- och ändringsyrkande till Budget  
2017, ”Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utvärdera feriejobben kvalitativt; där 
såväl handledares som elevers erfarenhet/upplevelser framkommer”. Se bilaga 2. 
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Proposition 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) ställer proposition på bifall dels till 
majoritetens förslag och dels till förste vice ordförande Lotta Preijde (L) 
tilläggsyrkande och finner förstnämnd proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Votering 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes. 
 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller förste vice 
ordförande Lotta Preijde (L) tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har nämnden 
beslutat bifalla alliansens yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Abdullahi Warsame (S) X   
Jessica Bjurén (M)  X  
Anethe Tolfsson (S) X   
Jan Nilsson (SD)  X  
Marie Samuelsson(S) X   
Bo Unosson (C)  X  
Birgitta Bergman (M)  X  
Lotta Preijde (L)  X  
Lars-Åke Johansson (S) X   
Summa 4 5  
 
Arbetslivsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med Lotta 
Preijde (L) och alliansen yrkande.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2017 med ändringar 
enligt tilläggs- och ändringsyrkande och översänder densamma till 
Kommunstyrelsen. 
 
Reservation 
Rödgröna gruppen reserverar sig mot detta beslut då Arbetslivsnämnden redan vid 
nämndmötet 2016-11-29 uttryckte önskemål om kvalitativ återkoppling från 
feriejobbare och deras handledare. Rödgröna gruppen litar på att tjänstemännen 
som arbetar med feriejobb redan arbetar med denna kvalitativa återkoppling för 
framtida feriejobb. 
 
§ 124 Dnr 2016/ALN0111 030 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Studieförbundet 
Vuxenskolans, Substral 
Substral är en verksamhet som funnits länge och har hela tiden bedrivits av 
Studieförbundet Vuxenskolan, konceptet har över tiden utvecklats utifrån 
målgruppens behov och anpassats till förutsättningarna att samverka med andra 
verksamheter. Nämnden ser ett fortsatt behov av språkutveckling som SV idag 
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fyller genom Substral, men vill långsiktigt förbehålla sig möjligheten att ha en 
dialog, och eventuellt släppa in fler aktörer på området.  
 
Förslaget är att under 2017 reglera den ansökan som gjorts med en så kallad IOP 
(Idéburet Offentligt Partnerskap) med Studieförbundet Vuxenskolan som endast 
skulle gälla för ett år. Avsikten är att under 2017 ha dialog med fler studieförbund 
och folkhögskolor om det finns intresse och resurser att bedriva liknade 
verksamhet. Inför 2018 skall underlag finnas för ett nytt IOP-avtal med en eller 
flera idéburna organisationer på en långsiktig basis. Givetvis kommer 
Studieförbundet vuxenskolan att vara en aktör som tillfrågas för IOP även för 2018 
och långsiktigt. 
 
Beslut 
Ansökan tillstyrks med 4,200 tkr och regleras genom IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap). 
 
§ 125 Dnr 2016/ALN0116 049 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till stiftelsen Vitryssland 
2017 
Stiftelsen Vitryssland gör ett mycket gott jobb med att sysselsätta många personer 
med begränsad arbetsförmåga och olika funktionsnedsättningar, samtidigt som 
man gör en behjärtansvärd insats. Stiftelsen ansöker om 800 tkr, med hänvisning 
till att verksamheten även gör demonterings och källsortering som ger en miljönytta 
för Borås stad. Arbetslivsnämnden kan inte ta hänsyn i sin bedömning över 
miljönyttan som verksamheten gör, då detta inte ligger under nämndens ansvar, 
utan bara allmänt uppmuntra miljöinsatser som ligger i linje med hela stadens 
miljöarbete. 
 
Stiftelsen uttrycker ett behov av hjälp med att byta lokal. Detta kan inte Borås stad 
hjälpa till med, utan uppmanar stiftelsen själv att jobba med denna fråga. 
Arbetslivsnämnden är medveten om Stiftelsens finansiella problem på grund av 
minskad ersättning från Arbetsförmedlingen, samt att Kriminalvården ej kan betala 
ersättning för de placeringar som görs. Detta anser nämnden inte är skäl för att öka 
det ekonomiska åtagande från Borås stad, utan bidraget ligger fast i tidigare års 
nivå. Skulle detta leda till att Stiftelsen tvingas avveckla verksamheten, uppmanas 
stiftelsen att bjuda in Borås stad till dialog om vad vi kan göra för att stötta de 
personer/medarbetare som eventuellt drabbas. 
 
Under förutsättning att verksamheten fortsätter 2018 och framåt så vill Borås stad 
ha en dialog med stiftelsen, om att reglera våra åtaganden i en s.k. IOP, Ideburet 
Offentligt Partnerskap. Det är en form av avtal där idéburna organisationer 
definieras som medlemsägda, ej vinstdrivande och som inte verkar på ett 
konkurrensutsatt område. Upphandling enligt LOU, lagen om offentlig 
upphandling är då inte tillämplig. Under 2017 måste dialog föras med Borås Stads 
företrädare utifrån volym och behov hos aktuella målgrupper framöver. 
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Bidraget på 734 tkr kommer att betalas ut kvartalsvis under förutsättning att 
verksamheten bedrivs som tidigare, tar emot och sysselsätter deltagare som 
kommer via Jobb Borås. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker ansökan om 734 tkr för verksamheten 2017. 
 
§ 126 Dnr 2016/ALN0117 133 
Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 
Programmet för ett integrerat samhälle består av sju programområden, arbete, 
utbildning, boende, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur. Fokus under 2016 är 
områdena: arbete, utbildning, boende samt kultur. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättat yttrande och överlämna 
det som nämndens svar. 
  
§ 127 Dnr 2016/ALN0110 409 
Motion: Underlätta och stimulera lokal ekologisk 
matproduktion i Borås kommun 
I remissen nämns en rad intressanta åtgärder som kan bli aktuella för att underlätta 
och stimulera lokal ekologisk matproduktion. Exempelvis att Borås Stad ansluter 
sig till föreningen Refarm 2030 och att en strategi tas fram för ökad lokal 
matproduktion och återuppodling av Borås kommun. Det är viktigt att berörda 
intressenter, organisationer och samtliga nämnder involveras för att åstadkomma 
ett hållbart innehåll.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. 
 
§ 128 Dnr 2016/ALN0123 730 
Remiss: Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9 ställer krav på ett 
ledningssystem. Arbetslivsnämnden, sociala omsorgsnämnden, vård- och 
äldrenämnden samt individ- och familjeomsorgsnämnden omfattas av föreskriften 
och har tagit fram ett gemensamt system, samtidigt som arbete skett inom 
respektive nämnds ansvarsområde.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. 

§ 129 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KS 2016-10-31, § 522 
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 
Dnr 2016/ALN0122 006 
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b) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2016-12-05 
 
c) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2016-11-15 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 130 
Övriga frågor 
Ordförande Lars-Åke Johansson tackar nämnden för det gångna året och önskar 
alla en God Jul. Ordförande avtackar Johan Wikander (L) och Stina Medelius (M) 
för deras tid i Arbetslivsnämnden då de lämnar den för andra politiska uppdrag. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Lotta Preijde (L) 
Ordförande Förste vice ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 december 2016. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 






	Protokoll  2016-12-13
	Tid och plats
	Omfattning
	Närvarande
	Tjänstgörande ersättare
	Ersättare
	Övriga
	Justering
	Information från förvaltningschefen
	Information kontaktpolitiker
	Budgetuppföljning efter november 2016
	Arbetslivsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättat yttrande och överlämna det som nämndens svar.
	I remissen nämns en rad intressanta åtgärder som kan bli aktuella för att underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion. Exempelvis att Borås Stad ansluter sig till föreningen Refarm 2030 och att en strategi tas fram för ökad lokal matprodukt...
	Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9 ställer krav på ett ledningssystem. Arbetslivsnämnden, sociala omsorgsnämnden, vård- och äldrenämnden samt individ- och familjeomsorgsnämnden omfattas av föreskriften och har tagit fram ett ...
	Anmälningsärenden
	Beslut

	Bilaga 2016-12-13

