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 Sammanträdesdag 
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Tid och plats 
17.00 – 18.42 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 18.35 
 
Omfattning 
§ 63- 75 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C)  
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Stefan Lindborg (V) för Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Susanne Karlander (L) för Lotta Preijde(L) 
Jonathan Wennerlund (M) för Jessica Bjurén (M) 
Anders Alftberg (SD) för Jan Nilsson (SD) 
 
Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) 17.00–18.10 
Jan Hallquist (KD) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef  
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Josefine Nyman chef för kvalitet och utveckling 
Ann-Helen Segota chef för HR-funktion 
Frida Eriksson enhetschef § 63 - 64 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 63 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Birgitta Bergman (M) med 
Bo Unosson (C) som ersättare. Justering den 21 juni 2017, under dagen. 
 
§ 64 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 

- Presentation av Frida Eriksson, ny enhetschef på Återbruk. 
- 400 000 kr har beviljats ur § 37 medel för att utveckla fadderverksamheten 

inom näringslivet. 
- Antal arbetsmarkandsanställningar och extra tjänster i offentlig verksamhet. 

Hur påverkar det försörjningsstödet? Från den första juli kan även extra 
tjänster placeras inom ideella organisationer. Kombinera extra tjänster med 
utbildning i bristyrken. 

- Arbetet med Dua (delegationen för unga)för nyanlända har påbörjats. 
- Möte den 29 augusti om förbyggande arbete på Sjöbo. Inbjudan till berörda 

nämnders ledamöter kommer.  
 

Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 65  
Information Kontaktpolitiker 
Integration – introduktion har ett inplanerat möte den 22 juni. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 

 
§ 66 Dnr 2017/ALN0042 042 
Budgetuppföljning efter maj 2017  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-maj 2017 med 
helårsprognos. 
 
§ 67 Dnr 2017/ALN0062 100 
Remiss: Betänkandet Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld 
Arbetslivsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande med undantag för kapitlen om arbetslöshetsförsäkring och 
arbetslöshetskassor. Arbetslivsnämnden har utarbetat yttrandet tillsammans med 
Sociala Omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
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Utredaren lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i socialförsäkringsbalken 
(SFB) i syfte att underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som de 
svenska trygghetssystemens stabilitet kvarstår. Unionsrätten reglerar i 
samordningsförordningen 883/2004 att personer i gränsöverskridande situationer 
inte ska vara dubbelförsäkrade genom att vara berättigad till ersättning från flera 
staters socialförsäkringsförmåner samtidigt som ingen ska sakna försäkringsskydd. 
Förslagen ger en bättre anpassning till EU-rätten. Vissa ändringar medför ökad 
tydlighet och förståelse för regelverket. Det föreslås ändringar för ökad 
rättssäkerhet. 
 
Förslagen kan innebära att det finns en viss risk för att vissa kommuner och 
landsting kan få ökade kostnader. Förslagen innebär endast marginell påverkan för 
Borås. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås att godkänna upprättat yttrande och översänder det till 
Kommunstyrelsen. 
 
§ 68 Dnr 2017/ALN0074 709 
Strategi för Vision e-hälsa 2025 i Borås Stad  
Den 11 mars 2016 beslutade Förbundstyrelsen för Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) att godkänna överenskommelsen med staten om vision e- hälsa 
2025.  Visionen utgör grunden för ett långsiktigt och gemensamt arbete med 
digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten: 
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte 
att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt att utveckla och 
stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
 
Vision e-hälsa 2025 syftar också till: 
- Att med olika digitala stöd ta tillvara människors egna resurser och ge alla en 

möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation 
- Att stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheterna tar tillvara på och 

utgår från individens resurser vilket kan leda till såväl bättre hälsoresultat som 
ökad delaktighet och en effektivare verksamhet. 

- Att ökad satsning på digitalisering ska ge ändamålsenliga verksamhetsstöd och 
säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård av god kvalitet samt bidra till en 
utvecklad och stärkt arbetsmiljö för alla som arbetar inom verksamheterna. 

- Att utveckla nya karriärvägar när andra och nya typer av behov eller tjänster 
uppstår vilket kan vara attraktivt för den långsiktiga kompetensförsörjningen. 

- Att digitaliseringen är ett verktyg för verksamhetsutveckling, öppnas 
möjligheter att skapa nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra 
till nya och innovativa arbetssätt och utveckla verksamhetsprocesserna. 

Kommunstyrelsen i Borås Stad lämnade följande svar till SKL om 
överenskommelsen mellan staten och SKL om Vision e-hälsa 2025:  
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Borås Stad har inför 2016 beslutat att öka sin satsning på digitalisering i enlighet 
med visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås Stads tjänster med hjälp av modern 
teknik görs mer tillgängliga och lätthanterliga, ett arbete som nu påbörjats. 
 
Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 kommer att kräva omfattande 
insatser, resurser, investering av nya digitala verktyg, infrastruktur, utbildningar och 
förändrings- och utvecklingsarbete för Borås Stad. För detta arbete behöver en 
strategi för Borås Stads Vision e-hälsa och digitalisering 2025 och 
grundförutsättningar arbetas fram. 
 
Utifrån ovanstående framgår att en gemensam strategi för digitalisering och Vision 
e-hälsa 2025 för Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden behöver arbetas fram. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att föreslå att en gemensam strategi för digitalisering 
och Vision e-hälsa 2025, för Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
arbetas fram samt att översända beslutet till Kommunstyrelsen 
 
§ 69 Dnr 2015/ALN0104 139 
Uppdrag som inte ingår i budget Kulturkompetens.nu  
Anette Carlson (M) och Hamid Fard (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 oktober 2013 inlämnat motionen Kulturkompetens.nu. I motionen föreslås att 
uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig databas över kompetenser och 
erfarenheter hos nyanlända. Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till 
Arbetslivsnämnden om att utreda möjligheterna att införa en frivillig databas över 
kompetenser och erfarenheter från personer som är nyanlända. Den skulle också 
innefatta invånare som är utrikesfödda eller har vistats under långa perioder utomlands.  
 
Arbetslivsnämnden har undersökt de juridiska förutsättningarna för genomförandet av 
uppdraget. En viktig utgångspunkt är att staten, Arbetsförmedlingen har ansvaret för 
personerna under de två första åren i Sverige och då genomförs en del registrering av 
individerna i form av CV mm. Även på SFI (svenska för invandrare) sker viss 
registrering genom Individuella utvecklingsplaner (IUP). Kommunen ska efter de två 
åren utföra sitt uppdrag och behandla uppgifter inom ramen för detta, vilket sker 
utifrån det som ingår i den s.k. kommunala kompetensen. Ändamålet för all insamling 
måste vara klarlagt och rättsligt stöd måste finnas om det skulle ske. Skydd av den 
personliga integriteten väger mycket starkt. Utifrån Personuppgiftslagen (PUL) § 10 
finns det finns inget stöd för att införa den databas och registrering som föreslås i 
motionen.  
 
Stöd saknas även för registrering inom försörjningsenheten utifrån Lag om behandling 
av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454). Där är huvudregeln att det endast 
får ske registrering vid myndighetsutövning och då kopplat till det som är relevant i 
specifika ärenden. För att uppfylla de positiva intentionerna i motionen, kan 
däremot nyanlända på frivillig basis lämna en kopia av sitt CV eller IUP till 
fadderprojektet för hantering.  
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Beslut 
Arbetslivsnämnden ser att en lämplig hantering av motionens positiva anda, sker 
genom att CV eller IUP frivilligt lämnas till fadderprojektet. Att upprätta en formell 
databas finns dessvärre inget juridiskt stöd för. 
 
§ 70 Dnr 2017/ALN0066 020 
Kompetensförsörjningsplan 
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för förvaltningens 
verksamhet. Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att 
kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens behov på såväl individ- 
som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt 
kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads och förvaltningarnas 
förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att 
attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och 
utveckla dem för framtidens krav och förändringar. 
 
Personal och förhandling har utarbetat en övergripande kompetensförsörjningsplan 
som inriktar sig mot socionomer. Denna plan är framtagen i dialog med berörda 
verksamhetschefer samt fackliga representanter. 
 
Dessutom ingår Förvaltningschefen i en arbetsgrupp som kallas KAL – gruppen 
med kommande förslag till handlingsplan för socialsekreterare. Denna plan 
kommer att revideras, integreras med Kompetensförsörjningsplanen och fogas 
samman till ett dokument under hösten 2017.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar anta upprättad Kompetensförsörjningsplan samt ger 
förvaltningen uppdraget att revidera, integrera och foga samman KAL- gruppens 
handlingsplan till ett dokument. 
 
§ 71 Dnr 2017/ALN0056 049 
Ansökan från Makedonska förening, 50-årsjubileum 
Arbetslivsförvaltningens uppdrag är att vara drivande i Borås stads 
integrationsarbete där vi jobbar efter ”program för ett integrerat samhälle” som 
Borås stads kommunfullmäktige antagit. Nämnden har genom detta ett särskilt 
uppdrag att samråda med invandrarföreningar samt föreningar som medverkar i 
Borås integrationsarbete, men just när det gäller föreningsbidrag och ansökningar 
för kulturarrangemang, har Arbetslivsförvaltningen ingen möjlighet att hjälpa till.  
För föreningsstöd så måste vi hänvisa till Fritid och Folkhälsonämnden 
(föreningsstöd) samt Kulturnämnden (stöd för kulturarrangemang).  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden hänvisar Makedonska föreningen Koko Racin, att ansöka till 
Kulturnämnden alternativt Fritids och Folkhälsonämnden om ekonomiskt stöd för 
50-års firande. 
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§ 72 Dnr 2017/ALN0075 046 
Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och 
donationsfonder våren 2017 
Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för Arbetslivsnämnden i 
Borås att fördela 2017; 
 
Fond Belopp  Utdelning 
Borås Stads sociala samfond 1 282 474 kr 80 400 kr 
Borås Stads sociala samfond 2  9 903 kr 9 900 kr 
Asra och Edvard Björnssons donation  12 681 kr 12 600 kr  
L Svensson och M Fagerströms stiftelse  42 763 kr 42 700 kr  
Finn Reimans donation  1 813 kr 1 800 kr 
Sven P och Charlotta Palmqvists donation  19 801 kr 19 800 kr  
Borås Stads sociala samfond A  114 888 kr 114 800 kr  
S A Wassbergs minnesfond  182 kr 100 kr  
 
Totalt föreslås att 268 personer får dela på 282 100 kronor. Utdelning av resterande 
belopp från Borås Stads sociala samfond 1 sker under hösten 2017.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och 
sänder den till Ekonomistyrning. 
 
§ 73  
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KS 2017-04-18, § 223 c 
Årlig redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2016 
Dnr 2017/ALN0060 100 

 
b) Protokollsutdrag KS 2017-04-18, § 222  
Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar 
Dnr 2017/ALN0061 007 

 
c) Protokollsutdrag Bollebygds kommun 2017-04-27, § 73 
Begäran om utträde ur Boråsregionens etableringscenter, BREC 
Dnr 2017/ALN0063 106 
 
d) Protokollsutdrag KF 2017-04-27, § 91 
Program för jämställdhetsintegrering 
Dnr 2016/ALN0106 100 

 
e) Protokollsutdrag KF 2017-04-27, § 88 
Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete 
Dnr 2017/ALN0123 730 
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f) Protokollsutdrag KF 2017-04-27, § 71 
Revisionsberättelser och redogörelse för 2016 års granskning 
Dnr 2017/ALN0064 007 

 
g) Protokollsutdrag KF 2017-04-27, § 75 
Personalekonomisk redovisning för 2016 
Dnr 2017/ALN0065 020 

 
h) Länsstyrelsens informationsbrev av 2017-05-16 
Överenskommelse med Länsstyrelsen enligt förordning (2016:1363) om 
länsstyrelsernas uppdrag avseende insatserför för asylsökande  
och vissa nyanlända invandrare. 
Dnr 2017/ALN0067 133 

 
i) Andra revisorsgruppens Revisionsredogörelse och revisionsberättelse 
för Arbetslivsnämnden 2016  
Dnr 2017/ALN0068 007 
 
j) Protokollsutdrag KS 2017-05-02, § 007 
Anvisningar intern kontroll Kommunstyrelsen 
Dnr 2017/ALN0069 007 
 
k) Protokollsutdrag KF 2017-05-18, § 110 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL  
och LSS t.o.m. den 31 december 2016 
Dnr 2017/ALN0071 739 
 
l) Protokollsutdrag KS 2017-05-15, § 280 
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
Dnr 2017/ALN0072 738 
 
m) Protokollsutdrag KS 2017-05-15, § 278 
Remiss av promemorian - Förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den 
föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Dnr 2017/ALN0073 779 
 
n) Protokollsutdrag KS 2017-05-15, § 275 d 
Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd  
för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst 
Dnr 2016/ALN0101 700 
 
o) Protokoll Boråsregionens etableringsråd 2017-05-17 
 
p) Protokoll Romska rådet 2017-05-31 
 
q) Arbetslivsförvaltningens – Protokoll FSG av 2017-05-02  



 PROTOKOLL 8 (8) 
 Sammanträdesdag 
 2017-06-20 

r) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-06-12 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 74 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-05-15, § 12 - 15 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
§ 75 
Övriga frågor 
Ordförande Lars-Åke Johansson (S) önskar alla i nämnden och tjänstmän en riktig 
trevlig sommar. Birgitta Bergman (M) önskar på nämndens vägnar ordförande 
Lars-Åke Johansson (S) en skön och vilsam sommar. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Birgitta Bergman (M) 
Ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 juni 2017. 
 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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