
 PROTOKOLL 1 (5) 
 Sammanträdesdag 
 2017-05-15 

Tid och plats  
17.00 – 18.30 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 18.25 
 
Omfattning 
§ 52 - 62 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande 
Bo Unosson (C)  
Jan Nilsson (SD) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Stefan Lindborg (V) för Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Hampus Jernkrook (M) för Birgitta Bergman (M) 
Jonathan Wennerlund (M) för Jessica Bjurén (M) 
 
 
Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) 
Anethe Tolfsson (S) 
Susanne Karlander (L) 
Anders Alftberg (SD) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef § 52 - 55 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Josefine Nyman chef för kvalitet och utveckling 
Ann-Helen Segota chef för HR-funktion 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 52 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson (SD) med Bo 
Unosson (C) som ersättare. Justering den 18 maj 2017, under dagen. 
 
§ 53 
Ändring av föredragningslistan 
Ärende 7 ” Uppdrag som inte ingår i budget Kulturkompetens.nu” utgår. 
 
§ 54 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- presentation av Ann-Helen Segota, ny chef för HR-funktionen. 
 

- ombyggnaden av Arbetslivsförvaltningens lokaler, klart i slutet av maj.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 55  
Information Kontaktpolitiker 
Bo Unosson (C), Jan Nilsson (SD) och Stefan Lindborg (V) har besökt Återbruk. 
Värdefullt att få se verksamheten på plats syftet är arbetsträning. Att miljöområdet 
är en av sysselsättningarna är positivt. Ska bli intressant och följa utvecklingen 
framöver. 
 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) uppmanar ledamöterna att meddela förhinder 
om man inte kan komma. Jobb Borås kontaktpolitiker träffas den 17 maj. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 

 
§ 56 Dnr 2017/ALN0042 042 
Budgetuppföljning efter april 2017, tertial 1  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-april 2017, tertial 1 
med helårsprognos och översänder den till Kommunstyrelsen. 
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§ 57 Dnr 2017/ALN0050 759 
Remiss Borås Stads Program mot hemlöshet  
Arbetslivsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Individ- och 
familjeomsorgsnämnden förslag till Borås Stads program mot hemlöshet. Nämnde 
tillstyrker förslaget. Programmet förtydligar vilken strategi Borås Stad ska ha och 
vad ska uppnås i arbetet mot hemlöshet. Betydelsefullt är även att Individ – och 
familjeomsorgsnämnden ansvar för att driva och samordna arbetet klargörs. Viktigt 
är också att beakta kommunens ansvar enligt anvisningslagen som tillkom mars 
2016 där kommunen är skyldig att ta emot flyktingar med tillfälliga 
uppehållstillstånd och permanenta uppehållstillstånd att ordna boende. Under 2017 
är det ca: 250 personer. Utöver dessa har kommunen dessutom ansvar för att 
anskaffa boende för familjer som kommer till staden för ensamkommande barn 
som har fått uppehållstillstånd. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat yttrande över förslag till Borås Stads 
program mot hemlöshet och översänder det till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
§ 58 Dnr 2017/ALN0048 000 
Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun  
Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i arbetet för alla 
människors lika värde. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla 
oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
 
Förslag och yrkande 
Jan Nilsson (SD) yrkar för sverigedemokraterna att Arbetslivsnämndes avstyrker 
motionen enligt bilaga 1. 
 
Hampus Jernkrook (M) yrkar för moderaterna att Arbetslivsnämnden avstyrker 
remissen enligt bilaga 2. 
 
Proposition 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) ställer proposition på bifall dels till 
majoritetens förslag och dels till Jan Nilssons (SD) och Hampus Jernkrooks (M) 
yrkanden om att avstyrka motionen och finner förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. 
 
Votering 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes. 
 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Jan Nilssons (SD) 
och Hampus Jernkrooks (M) yrkande om att avstyrka motionen röstar nej. Vinner 
nej har nämnden beslutat bifalla Jan Nilssons (SD) och Hampus Jerkrooks (M) 
yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Jonathan Wennerlund (M)  X  
Hampus Jernkrook (M)  X  
Stefan Lindborg (V) X   
Jan Nilsson (SD)  X  
Marie Samuelsson(S) X   
Bo Unosson (C) X   
Jonas Edberg (V) X   
Lotta Preijde (L) X   
Lars-Åke Johansson (S) X   
Summa 6 3  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen om att Borås Stad kan bli Sveriges bästa 
hbtq-kommun. 
 
§ 59 Dnr 2017/ALN0055 002 
Delegationsordning för Arbetslivsnämnden 
Justeringar har gjorts i delegationsordning för Arbetslivsnämnden 
Försörjningsenheten och Relationsvåldsenheten. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer justeringen i delegationsordning enligt förslag och 
gäller från och med 2017-06-01  
 
§ 60 
Anmälningsärenden 
a) Protokoll Romska rådet 2017-04-11, § 20-26 

 
b) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2017-04-12 

 
c) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-05-05 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 61 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-04-18, § 10-11 

 
b) Utredning Lex Sarah SoL 
Dnr 2017/ALN0044 759 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 18 maj 2017. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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