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Arbetslivsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, måndagen den 14 maj 2018 
kl 17:00 - 19.05. 

Beslutande Ledamöter 

Lars-Åke Johansson (S), Ordförande 
Lotta Preijde (L), 1:e vice ordförande 
Jonas Edberg (V), 2:e vice ordförande 
Abdullahi Warsame (S), ersättare för Marie Samuelsson (S) 
Anethe Tolfsson (S), ersättare för vakant plats (MP) 
Birgitta Bergman (M) 
Hampus Jernkrook (M), ersättare för Jessica Burén (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 

Övriga Tjänstemän 
Dag Forsström, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef 
Hans Johansson, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktion 
Christian Fast, tf. chef för Kvalitet- och utveckling 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 
Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare folkhälsa § 55 
Ronny Ulltjärn, projektledare § 56 
Andreas Mård, assistent  § 56 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, 2018-05-17. 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 maj 2018. 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 52-64
Margareta Udén Hoff 

Ordförande 
Lars-Åke Johansson 

Justerare 
Jan Nilsson 
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§ 52   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes 
ersättare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Jan Nilsson (SD) tillsammans med Bo Unosson (C) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justeringen äger 
rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 17 maj 2018.     
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§ 53   

Godkännande av föredragningslistan 
 
Arbetslivsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett 
beslutsärende ” Dataskyddsombud och personuppgiftsbiträde”. Upprättad 
föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns. 
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§ 54   

Allmänhetens frågestund  
 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 55   

Information Välfärdsbokslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.    

Sammanfattning av ärendet 

Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare på Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen informerade om Välfärdsbokslut 2016. 

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de områden som påverkar 
hälsan och redovisar utvecklingen inom målområdena för folkhälsan. Bokslutet 
beskriver befolkningens hälsa i siffror, ålder, kön, område och skola över långa 
tidserier. 
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§ 56   

Information dataskyddsförordningen  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 

Ronny Ulltjärn, projektledare informerade om Dataskyddsförordningen som är 
en ny lag och börjar gälla den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter 
personuppgiftslagen och bygger vidare på Personuppgiftslagen (PUL).  

Verksamhetschef Lennart Gustavsson och assistent Andreas Mård informerade 
om hur Arbetslivsförvaltningen har arbetat med Dataskyddsförordningen.  
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§ 57   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.          

Sammanfattning av ärendet 

Finns fortfarande platser kvar till Minoritetsdagen den 28 maj.  

Halvdagskonferens 12 juni gällande lokal samverkan avseende hedersrelaterat 
våld och förtryck. 
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§ 58   

Information från kontaktpolitiker 

Ingen information lämnas. 
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§ 59 Dnr ALN 2018-00051 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter april 2018, tertial 1 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-april 2018, tertial 1 
med helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2018 Arbetslivsnämnden.  
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§ 60 Dnr ALN 2018-00050 2.4.4.25 

Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och 
donationsfonder våren 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag och 
sänder den till Ekonomistyrning.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för 
Arbetslivsnämnden i Borås att fördela 2018; 

Fond   Belopp  Utdelning  

Borås Stads sociala samfond 1 315 199 kr  105 000 kr 
Borås Stads sociala samfond 2    11 992 kr   11 900 kr 
Asra och Edvard Björnssons donation    21 037 kr   10 500 kr  
L Svensson och M Fagerströms stiftelse    48 162 kr   48 100 kr  
Finn Reimans donation        2 340 kr     2 300 kr 
Sven P och Charlotta Palmqvists donation  23 827 kr   23 800 kr 
Borås Stads sociala samfond A   132 139 kr  132 100 kr  
S A Wassbergs minnesfond         665 kr        600 kr  

Totalt föreslås att 267 personer får dela på 334 300 kronor. Utdelning av 
resterande belopp från Borås Stads sociala samfond 1 sker under hösten 2018.            
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§ 61 Dnr ALN 2018-00021 1.1.3.1 

Rapport - Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämndens beslut 

Yttrande insänds till kommunstyrelse och revisionskontoret.  

Reservation  
Lotta Preijde (L), Birgitta Bergman (M), Hampus Jernkrook (M) och Bo 
Unosson (C) reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden delar i stort rapportens innehåll och slutsatser på 
Arbetsmarknadsinsatserna som bedrivs under nämndens ansvar. 

Några delar i rapporten vill Arbetslivsnämnden kommentera. 

Att minska kostnaderna för försörjningsstöd, är ju inget självändamål. Utan 
precis som rapporten beskriver, har kostnaderna i takt med sjunkande 
försörjningsstöd, ökat kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser, främst 
arbetsmarknadsanställningar.  

Det är nämndens absoluta uppfattning att livsvillkoren, för boråsare som kan 
leva på en lön via arbete, istället för försörjningsstöd förbättras. Tillgänglig 
forskning, erfarenhetsinhämtning och kontakter med personerna själva, som 
nämnden tagit del av, är entydig inom området. Det gäller för övrigt inte bara 
för den enskilda personen utan även familj och inte minst barnen. 

Rapporten tar upp svårigheter som , att påvisa att personerna går vidare till 
ordinarie arbetsmarknad, brist på statistik över återgång till försörjningsstöd 
och undanträngningseffekter inom de kommunala verksamheterna, är relevanta 
farhågor. 

Svårigheten med att påvisa att personer som har/haft 
arbetsmarknadsinsatser/anställningar, ligger helt i att arbetsmarknadspolitiken i 
grunden är ett statligt ansvar.  

Borås stad ska och kan inte ta över det matchningsuppdrag som 
Arbetsförmedlingen har mot hela arbetsmarknaden.  

Genom detta kan vi inte följa individerna som varit aktuella ”hela vägen”, utan 
vi får förlita oss på att Arbetsförmedlingen ”gör sitt jobb”. AF lyfter ständigt 
fram Borås stads arbetsmarknadsinsatser som föredömliga. AF har uttryckligen 
sagt, att man inte vill att Borås stad jobbar direkt med matchning mot övriga 
arbetsmarknaden. 

Nämnden noterar också svårigheterna, med tanke på lagstiftningen inom 
dataområdet, att följa personer som går från försörjningsstöd till arbete och 
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studier över tid. En direkt återgång till att bli beroende av försörjningsstöd efter 
avslutad arbetsmarknadsanställning förekommer inte. 

Dock finns en risk att personer efter en tid kan återgå till ett bidragsberoende, 
men genom att aktivt verka för att personerna skall få ett A-kassevilkor så långt 
det är möjligt, motverkas risken.  

Målet är alltid en ordinarie anställning direkt efter avslutad 
arbetsmarknadsanställning. Förvaltningen använder enbart arbeten inom den 
kommunala sfären och de personer som är föremål för insatserna är också 
gångbara på den privata arbetsmarknaden efter avslutad 
arbetsmarknadsanställning . Målet får därför anpassas till att individerna ska 
kunna ta del av Arbetsförmedlingens övriga insatser, eller gå vidare till studier. 

Med nuvarande situation på arbetsmarknaden, där rekrytering av personal inom 
de flesta yrkesgrupper inom kommunen är mycket svår, blir eventuella 
undanträngningseffekter helt försumbara. För att klara välfärdssystemet måste 
så många som möjligt, av de personer som står utanför arbetsmarknaden, 
utbildas och rekryteras till de lediga jobben. 

Tillsammans med fackliga företrädare så kontrolleras placeringarna, och det 
påtalas för verksamheterna, att dessa personer inte får ersätta ordinarie 
personal. 

Nämnden ser gärna sett att fler ordinarie tjänster tillskapas inom Borås stad, där 
personer med funktionsnedsättningar kan få arbete. 

Borås stad kommer att medverka i SKLs projekt ”fler vägar in” i just syfte att ta 
vara på personer med nedsatt arbetsförmåga, till att utföra ordinarie jobb. 

Att det behövs fler utvärderingar tar nämnden till sig, och kommer att planera 
för insatser, tillsammans med ex. Högskolan, FoU-Sjuhärad eller annan 
följeforskning.    

Beslutsunderlag 

1. Rapport Arbetsmarkandsinstaser                 

Förslag och yrkanden 

Förste vice ordförande Lotta Preijde (L) lägger ett tilläggsyrkande till Rapport – 
Arbetsmarknadsinsatser (se bilaga 1).  

Proposition 

Ordföranden Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens förslag. 
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Votering 

Följande propositionsordning föreslås och godkännes. 

Den som bifaller rödgröna gruppens förslag röstar ja. Den som bifaller Lotta 
Preijde (L) tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla 
Lotta Preijde (L) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat  

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst  Avstår från att rösta 

Hampus Jernkrook (M)  X  

Abdullahi Warsame (S) X   

Anethe Tolfsson (S) X   

Jan Nilsson (SD) X   

Bo Unosson (C)  X  

Birgitta Bergman (M)  X  

Jonas Edberg (V) X   

Lotta Preijde (L)  X  

Lars-Åke Johansson (S) X   

Summa 5 4  

 

Arbetslivsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i enlighet med 
rödgröna gruppens förslag.  
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§ 62 Dnr ALN 2018-00052 1.2.3.0 

Sammanträdesdag Arbetslivsnämnden juni 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar flytta nämndsammanträdet till torsdagen den 14 
juni klockan 17.00.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivnämnden föreslås flytta nämndsammanträdet den 12 juni kl. 17.00 till 
den 14 juni klockan 17.00.               
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§ 63 Dnr ALN 2018-00054 1.1.3.25 

Dataskyddsombud och personuppgiftsbiträde 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att utse kommunalförbundets utsedda 
dataskyddsombud samt ge delegering till verksamhetschef Lennart Gustavsson 
till tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal tills formellt beslut fattas av 
nämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För 
att kommun ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet.  

Arbetslivsnämnden föreslås besluta att utse kommunalförbundets utsedda 
dataskyddsombud samt ge delegering till verksamhetschef Lennart Gustavsson 
till tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal tills formellt beslut fattas av 
nämnden.              
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§ 64 Dnr ALN 2018-00003 1.1.3.25 

Anmälningsärende 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 181  
Kommunens Kvalitet i Korthet 2017   

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 180 
SCB:s Medborgarundersökning 2017   

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-04-09, § 173 
Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017 
Dnr 2018-00049  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 58 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet - gör Borås till MR-stad  

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 59 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning   

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-03-22, § 45 
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-12 § 65  
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

Beslut om statsbidrag för personligt ombud 

Lokalförsörjningsnämndens skrivelse av 2018-04-24 
Internhyressystemet, förtydligande avseende 2:a hands uthyrning och 
komplettering av regler för lokalbank  

Arbetslivsförvaltningen FSG 2018-04-10 Protokoll 

 

 

 



Tilläggsyrkande Arbetslivsnämnden 2018-05-14, § 61 Bilaga 1 

 

 

 

TILLÄGGSYRKANDE TILL RAPPORT - ARBETSMARKNADSINSATSER 

Alliansen vill att Arbetslivsnämnden ska redovisa en tydligare plan och mer kontinuerlig uppföljning 

kring arbetsmarknadsinsatserna. Analyser och statistik behöver bli bättre och kommuniceras. 

Utvärderingar kan eventuellt ske i samarbete med Högskolan. Särskilt intressanta är insatser som 

görs för att ännu fler skall erhålla anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi efterfrågar en 

bättre transparens där vi i Arbetslivsnämnden ska ha större kontroll på de åtgärder som planeras på 

lång och kort sikt. 

 

Lotta Preijde (L) 

Birgitta Bergman (M) 

Bo Unosson (C) 

Hampus Jernkrook (M) 
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