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Instans 

Arbetslivsnämnden 

Plats och tid:  Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 samt virtuellt mötesrum , tisdagen den 20 april 2021 
klockan 17:00-18:07. 

Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare i sammanträdet på distans 
via ett virtuellt mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 

Ledamöter  
Kristina Nyberg Smahel (S)  deltar på distans, ersättare för Lars-Åke Johansson (S) 
Jessica Sjösten (M) deltar på distans, ersättare för Birgitta Bergman (M) 
Mattias Danielsson (C), 2:e vice ordförande  
Marie Samuelsson (S) deltar på distans 
Ewa Bramstång (MP) deltar på distans, ersättare för Abdullahi Warsame (S) 
Anne-Marie Ekström (L) deltar på distans 
Jonas Garmarp (M) deltar på distans 
Falco Güldenpfennig (KD) deltar på distans 
Jan Nilsson (SD) deltar på distans 

Ersättare 
Patric Cerny (L)   deltar på distans 
Lina Nilsson (M)   deltar på distans 
Georg Guldstrand (M)   deltar på distans 
Crister Spets (SD)   deltar på distans 

Övriga tjänstemän 
Tina Arekvist Lundell, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef  
Hans Johansson, verksamhetschef   deltar på distans 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktion  deltar på distans 
Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling  deltar på distans 
Maria Mencevski, HR-chef    deltar på distans 
Lars-Olof Danielsson, stadsjurist   deltar på distans § 38-40 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare  deltar på distans 

Personalföreträdare 
Monika Svärd Krans, Vision   deltar på distans 

Justeringens plats och tid 
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, 2021-04-23. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 april 2021. 

Paragrafer §§ 38-48 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Margareta Udén Hoff 

Ordförande  ..........................................................................  
 Mattias Danielsson 

Justerare  ..........................................................................  
 Marie Samuelsson 
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§ 38 
............................................................... 4 
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§ 38   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Marie Samuelsson (S) tillsammans med Anne-Marie Ekström (L) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på Arbetslivsförvaltningen fredagen den 23 april.     
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§ 39   

Godkännande av föredragningslistan 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 40   

Information från stadsjuristen  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsjurist Lars-Olof Danielsson informerade kort om delegation från 
kommunfullmäktige till nämnder, reglemente och vad som föreskrivs i 
kommunallagen, 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter. 
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§ 41   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Lokal på Kärrgatan för Återbruk, inflyttning blir försenad. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete och sysselsättning ingår nu också i socialt hållbart Borås. 

Bevakar statens vårbudget, innebär det några tillskott av statsbidrag till 
nämnden? 

Arbetsförmedlingens nya arbetssätt märks av inom Arbetslivsförvaltningen.  

Information från verksamhetsområde 1, Försörjningsenheten, 
Relationsvåldsenheten och Återbruk (arbetsträning). 

Feriearbete, få som tackar nej till erbjuden plats jämfört med tidigare år. Saknas 
fortfarande arbetsplatser. 

Arbetsmarknadsanställningar, 513 totalt varav 151 extratjänster ute nu. 

Chansen, fått delrapportering av följeforskare, när rapporten är klar bör 
nämnden få del av detta. 

 

 

Två projektansökningar av § 37 medel, jämställd etablering samverkan 
fadderverksamhet och Mammor i arbete samt Digital kompetens, utökning SO 
(samhällsorientering). 

Ungdomsanställningar, staten bidrar med 2.217 tkr för unga som varken arbetar 
eller studerar.  
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§ 42 Dnr ALN 2021-00040 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter mars 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter mars 2021 med 
helårsprognos.               

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning mars 2021 Arbetslivsnämnden.                 
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§ 43 Dnr ALN 2020-00092 1.1.3.1 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

A

Arbetslivsnämndens beslut 

rbetslivsnämnden fastställer resultatet av uppföljningen på programmet 
avseende 2020 som tagit upp mål, information och delaktighet/inflytande. 
Arbetslivsnämnden översänder uppföljningen till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 

Programmet som grundar sig i den minoritetspolitiska lagstiftningen består av 
en rad olika områden och varje år lyfts ett par fokusområden fram. Fokus för 
2020 års uppföljning berörde följande tre områden: 

 Mål och riktlinjer 

 Rätten till information 

 Rätten till delaktighet och inflytande. 

Frågorna togs fram tillsammans med det centrala samrådet för nationella 
minoriteter, och gick ut som en fråga som även skulle behandlas av respektive 
nämnd.  

Då det är första gången uppföljning sker på programmet var det viktigt att 
undersöka hur och om förvaltningarna gjort jobbet med att titta på 
lagstiftningen, och därefter i samråd med minoriteterna tagit fram riktlinjer för 
det fortsatta arbetet. 

Svar har inkommit från samtliga tillfrågade nämnder; Arbetslivsnämnden, 
Fritids och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt 
Vård- och äldrenämnden. 

Vi kan tyvärr konstatera att utöver den styrgrupp som Arbetslivsförvaltningen 
bjuder in till så sker inga samråd, förutom på Kulturförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen som samråder på flera nivåer.  

Flera förvaltningar har tagit till sig vikten av att informera minoriteterna om 
deras rättigheter kopplat till deras verksamheter men tyvärr inte alla. Några 
förvaltningar har tagit fram mål och riktlinjer men majoriteten har inte gjort det. 

Det saknas kunskap på flertalet förvaltningar, men framförallt prioriteringar.  

Inom äldreomsorgen pågår ett större utvecklingsarbete i samverkan med 
minoriteterna och Arbetslivsförvaltningen.  
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Arbetslivsförvaltningen som har det samordnande uppdraget, upplever att bra 
samarbete och engagemang från Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen 
och Grundskoleförvaltningen.  

Utmaningen är främst att få med förvaltningar som bedriver sitt arbete inom 
socialtjänstområdet, Sociala omsorgsförvaltningen och Individ och 
familjeomsorgen, där Socialstyrelsen tagit fram ett utarbetat material som är 
anpassat för dessa verksamheter. Brister finns inom Folkhälsoarbetet, där 
Folkhälsomyndigheten tagit fram riktlinjer som skall efterföljas, där exempelvis 
den Romska strategin ej efterlevs.   

1

Beslutsunderlag 

. Bilaga Uppföljning av Program för nationella minoriteter.                  
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§ 44 Dnr ALN 2020-00130 3.4.4.25 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle     

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden fastställer resultatet av uppföljningen på programmet 
avseende 2020 och frågan kring delaktighet. Arbetslivsnämnden översänder 
uppföljningen till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 

2020 års uppföljning handlar om delaktighet, vilket inte har följts upp sedan 
2015. I samband med revideringen 2019 skrevs även delar av målområdet om.  
Årets uppföljning är uppdelad i fyra delar:  

 Kommunens serviceskyldighet  

 Inflytande och medborgardialog 

 Samhällsorientering  

 Integrationsråd och dialogmöten.  

Uppföljningen har genomförts i form av en enkät som har skickats till 23 
nämnder och bolag. Av dessa har 20 svarat.           

Ärendet i sin helhet 

Av Program för ett integrerat samhälle beskrivs området delaktighet på följande 
sätt:  

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur 
samhället i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet 
erbjuds alla nyanlända och samhällsinformation ges på Mötesplatserna.  

Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på 
ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i kommunen samt 
får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd 
och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar.  

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja 
föreningar och att alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar 
fungerar som mötesplatser där personer med olika bakgrund knyter kontakter 
och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad ska ge möjlighet till 
delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med 
föreningar som arbetar med integration.  
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Uppföljningen visar på: 

 Borås stads nämnder och bolag arbetar för att alla invånare ska få ett 
bra bemötande och god kommunal service. Merparten av 
verksamheterna följer upp invånarnas synpunkter i de utvärderingar 
som görs för att säkerställa att ingen diskrimineras eller bemöts illa. Ett 
utvecklingsområde är att få fler att involvera medborgare i sina 
uppföljningar. En annan fråga att arbeta vidare med är hur 
diskriminering i kontakter med allmänheten bäst kan undersökas och 
följas upp.  

 I stort sett alla bolag och nämnder som har deltagit i uppföljningen 
anordnar medborgardialoger eller andra typer av möten, där invånarna 
kan tycka till om olika frågor. I flera fall kan dock invånarnas faktiska 
möjligheter att påverka förbättras. Ett annat utvecklingsområde är att nå 
ut till fler barn, unga och utrikesfödda.  

 Alla som tillhör målgruppen erbjuds samhällsorientering. Däremot 
framgår inte vad hög kvalitet egentligen innebär. Det är inte heller något 
som utvärderas i dagsläget.  

 Borås Stad för en regelbunden dialog med de etniska föreningarna, 
vilket bland annat sker i Integrationsrådet och Dialogmöten.  Forumen 
bidrar till delaktighet genom att sprida information och samverka kring 
de frågor som föreningarna lyfter. Hur utrikesfödda och nyanlända ser 
på sina möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande i kommunen 
behöver undersökas ytterligare. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2020.   
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§ 45 Dnr ALN 2021-00031 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar 
med mera 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar ge de tjänstepersoner som framgår av underlaget, 
fullmakt att företräda Arbetslivsnämnden i domstolar med mera enligt angivet 
sätt.  Denna fullmakt gäller från och med 20 april 2021 till och med 2022 års 
utgång.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden fattar varje mandatperiod eller vid behov ett beslut om vilka 
tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera. 
De tjänstepersoner som framgår av beslutsförslaget förslås få fullmakt att 
representera Arbetlivsnämnden på det sätt som anges.   

Arbetslivsnämnden ger fullmakt till:   

 förvaltningschef Tina Arekvist Lundell 

 verksamhetschef Lennart Gustavsson 

 verksamhetschef Hans Johansson 

 HR-chef Maria Mencevski 

 SAS (socialt ansvarig samordnare)  

 eller den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe. 

Fullmakten innebär: 
Att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, 
utföra, fullfölja och bevaka Arbetslivsnämndens talan samt ta emot delgivningar 
och anta eller förkasta förlikningsförslag. 

Att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Arbetslivsnämnden rätt kan vara 
ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt.  

Att å Arbetslivsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av andra slag. 

Att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också 
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.               
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§ 46 Dnr ALN 2021-00043 1.1.3.25 

Lokal för lokalvårdsorganisationen Vulcanus 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om att förhyra 
lunch och omklädningsrum på Österlånggatan 74.       

Sammanfattning av ärendet 

Lokalvårdsgruppen Återbruk uppdrag är att som ett led i arbetsträningen utföra 
lokalvård i kv. Vulcanus för Arbetslivsförvaltningen, Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen.  

Uppdraget har under senare år utökas och idag erbjuds arbetsträning och 
åtgärdsanställningar för ca 30 deltagare med stöd av 3 handledare. 
Verksamheten finansieras av intäkter i form av lokalvård från 3 förvaltningar. 
Gruppen har utökats under senaste åren. Inom verksamheten finns behov av 
utökat lunchrum och omklädningsrum för att erbjuda fler deltagare 
arbetsträning. I samband att Samhall har lämnat lokalen i fastigheten finns stort 
behov av att överta dessa lokaler.   

Aktuell lokal är anpassad för lokalvårdsgruppen och finns i nära anslutning till 
nuvarande verksamhet och med både omklädningsrum och lunchrum 
tillgängliga som är anpassade för ändamålet. Lokalytan är 166 m2 med en 
årshyra 221 kr. 

Finansiering sker helt inom Återbruks befintliga budget och genom ökade 
intäkter                      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Lokalförsörjningsnämndens beslut 2021-03-25 Delegationsbeslut 
förhyrning Vulcanus 15 - Österlånggatan 74.                
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§ 47 Dnr ALN 2021-00041 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-08 § 101  
Svar på remiss av Institutet för språk och folkminnens förslag till 
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.  
Dnr 2021-00006 

Statsbidrag för finskt förvaltningsområde.  
Dnr 2021-00036 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 2021-03-23, § 58 
Miljömålsuppföljning T3 2020, Borås Stad. 
Dnr 2021-00039 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18 § 70 
Motion Nollvision för hemlösheten i Borås. 
Dnr 2020-00048 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 63  
Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. 
Dnr 2020-00110 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 64  
Feriejobb 2021. 
Dnr 2021-00023 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 118  
Socialt hållbart Borås 
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Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 119 
Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22 § 130  
Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020 

Arbetslivsförvaltningen 2021-03-09 FSG-Protokoll.                
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§ 48 Dnr ALN 2021-00042 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-02-23 § 8-11. 




