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Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, 2018-06-19. 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 juni 2018. 
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§ 65   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes 
ersättare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Bo Unosson (C) tillsammans med Jonas Edberg (V) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justeringen äger 
rum på Arbetslivsförvaltningen tisdagen den 19 juni 2018.      
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§ 66   

Godkännande av föredragningslistan 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 67   

Allmänhetens frågestund  

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 68   

Information från förvaltningschefen 

Ingen information lämnas. 
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§ 69   

Information från kontaktpolitiker 

Arbetslivsnämndens beslut 

 Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.    

Sammanfattning av ärendet 

Anethe Tolfsson (S) informerar från kontaktpolitikerbesök på 
försörjningsenheten.  

Bo Unosson (C) och Jan Nilsson (SD) informerar från kontaktpolitikerbesök på 
Återbruk. 
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§ 70 Dnr ALN 2018-00061 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - maj 2018 med 
helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter maj 2018, Arbetslivsnämnden.           
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§ 71 Dnr ALN 2018-00060 1.2.3.2 

Riskanalys 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämndens fastställer Riskanalysen för år 2019 och översända denna 
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde som finns inom nämnden. Intern kontrollplan 
har tidigare beslutas i samband med årsredovisningen. Från år med år 2019 
tidigareläggs beslutet och tas i samband med Arbetslivsnämndens möte i 
augusti. Inför 2019 har nämnden tagit sin utgångspunkt från riskanalysen från 
år 2018. Nämnden värderar nu dessa risker på nytt och eventuellt gör 
förändringar och kompletteringar i samband med nämndmötet. Därefter 
fastställs riskanalysen för 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019.                  
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§ 72 Dnr ALN 2018-00036 1.1.3.1 

Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämndens beslutar att anta lokal handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och översända den till Fritids- och folkhälsonämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har i beslut 2018-04-04, gett förvaltningen i 
uppdrag att inhämta varje nämnds/bolags plan för jämställdhetsintegrering.  

Huvudsyftet med jämställdhetsintegrering i Arbetslivsnämnden är att 
kvalitetssäkra verksamheten riktad till medborgarna och kvalitetssäkra 
arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande. Utifrån ett 
verksamhetsperspektiv innebär programmet för jämställdhetsintegrering för 
Arbetslivsnämnden att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, 
myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av 
makt och inflytande till alla oavsett kön, ålder bakgrund och tillhörighet.               

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
2. Remiss: Program för jämställdhetsintegrering 2018 
3. Fritid- och folkhälsonämndens beslut daterat 2018-04-04 
4. Program för jämställdhetsintegrering                                                 
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§ 73 Dnr ALN 2018-00054 1.1.3.25 

Dataskyddsombud och personuppgiftsbiträde 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 
2018. 

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 
personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018. 

Arbetslivsnämndens delegationsordning kompletteras med följande tillägg: 
Arbetslivsnämnden uppdrar till Lennart Gustavsson, verksamhetschef att fatta 
beslut med anledning av nämndens personuppgiftsansvar.       

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 Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.   

Arbetslivsnämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt 
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.       
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§ 74 Dnr ALN 2018-00062 3.4.3.25 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) med IF Elfsborg om Jobb Tillsammans 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.      

Sammanfattning av ärendet 

IF Elfsborg erbjuder att ingå en IOP överenskommelse inom ramen för sitt 
samhällsengagemang, Vi Tillsammans.  

Jobb Tillsammans är en del av Vi Tillsammans som ger de allra mest utsatta 
ungdomarna vi idag möter på Jobb Borås en möjlighet att få känna på 
arbetslivet genom en praktik på något av Elfsborgs sponsorföretag. 

Elfsborg bidrar även med förberedelser genom värdegrundsarbete före 
praktiken, stöd under praktiken och planering av fortsättningen när praktiken är 
slut, allt i nära samarbete med handläggare på Jobb Borås. 

Elfsborg har i denna IOPn även erbjudit sig att stödja vår 
arbetsmarknadsverksamhet på Jobb Borås med föreläsningar, inom sitt område 
med ex. vikten av kosthållning, att röra på sig och leva ett hälsosammare liv där 
idrotten är förebilder. 

Staden bidrar med 800 tkr per helår under tiden för överenskommelsen, som 
sträcker sig från 1/1-2019-31/12 -2021. Under perioden finns möjlighet att 
avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att säga upp IOPn minst 6 
månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders avvecklingstid efter årsskiftet. 

Uppföljning av IOP sker via styrgrupp/samverkansgrupp, och ansvarig 
tjänsteman återredovisar resultat och insatser vid nästkommande nämnd som 
en egen punkt på dagordningen.               

Beslutsunderlag 

1. IOP med IF Elfsborg om Jobb Tillsammans                 
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§ 75 Dnr ALN 2018-00063 3.4.3.25 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) med ABF Sjuhärad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.        

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet ABF Sjuhärad har erbjudit staden att ingå partnerskap och 
samarbeta kring ABFs projekt Urban Views. 

Syftet med Urban Views är att bedriva skapande och kreativ verksamhet för 
ungdomar på Hässleholmen, Hulta och Norrby. Projektledare med förankring 
på dessa områden bedriver kreativa aktiviteter, som konst, musik och dans. 

Allt för att locka och sysselsätta ungdomar och minska risken för att falla in i 
utanförskap som kan leda mot missbruk, kriminalitet, skadegörelse och våld. 

Arbetslivsförvaltningen erbjuds samarbete i det uppdrag vi har med 
uppsökande verksamhet, att erbjuda ungdomar vi idag inte når, att ta del av 
Jobb Borås, Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingens insatser. 

Arbetslivsförvaltningen bidrar i IOPn med 800 tkr per helår för en tjänst med 
kringkostnader som kan jobba med uppsökande, och att att lotsa över de 
ungdomar som projektet kommer i kontakt med, till handläggare på Jobb 
Borås. 

Staden bidrar med 800 tkr per helår under tiden för överenskommelsen, som 
sträcker sig från 1/7-2018--31/12-2021. Under perioden finns möjlighet att 
avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att säga upp IOPn minst 6 
månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders avvecklingstid efter årsskiftet. 

Uppföljning av IOP sker via styrgrupp/samverkansgrupp, och ansvarig 
tjänsteman återredovisar resultat och insatser vid nästkommande nämnd som 
en egen punkt på dagordningen.               

Beslutsunderlag 

1. IOP med Studieförbundet ABF Sjuhärad 

2. Beskrivning Urban Views        
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§ 76 Dnr ALN 2018-00004 3.4.3.25 

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) med Studieförbundet Vuxenskolan, SPIRA 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker partnerskapet.        

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet Vuxenskolan har omarbetat konceptet Substral, och erbjuder 
Borås stad att ingå ett nytt sk. IOP, partnerskap, SPIRA att samarbeta kring.  

Konceptet är utformat och anpassat till de förutsättningar vi har att samarbeta 
med staden, Jobb Borås har ett tydligare ansvar för placeringar och 
uppföljningar, Vuxenutbildningen kan samarbeta och erbjuda SFI parallellt och 
kan även stödja med utredning av eventuella studiehinder. 

Detta sammantaget ska ge målgruppen en förkortad tid inskrivna på SPIRA, det 
skall gå snabbare att komma vidare mot reguljära studier eller arbete. 

Staden bidrar med 3,2 MKR per helår under tiden för överenskommelsen, som 
sträcker sig från 1/7-2018—31/12-2021. Under perioden finns möjlighet att 
avsluta samarbetet tidigare genom att varsla om att säga upp IOPn minst 6 
månader före varje årsskifte, då råder 6 månaders avvecklingstid efter årsskiftet.   

Uppföljning av IOP sker via styrgrupp/samverkansgrupp, och ansvarig 
tjänsteman återredovisar resultat och insatser vid nästkommande nämnd som 
en egen punkt på dagordningen.              

Beslutsunderlag 

1. IOP från Studieförbundet Vuxenskolan, SPIRA 
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§ 77 Dnr ALN 2018-00003 1.1.3.25 

Anmälningsärende 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 90 
Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning  
 

2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 96 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol och 
LSS t.o.m. den 31 december 2017 

 

3. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-05-17, § 100  
Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare 
Dnr 2018-00058 
 

4. Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2018-06-14 
 

5. Romska rådet Protokoll 2018-04-23, § 44-52 
 

6. Arbetslivsförvaltningens Protokoll FSG 2018-05-02 
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§ 78 Dnr ALN 2018-00006 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden lägger inkomna delegationsbeslut till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna delegationsärenden.  

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2018-05-14, § 4-7.            

 

 

 


