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Plats och tid Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 27 mars 2018  
kl 17:00 -18.55.  

Beslutande Ledamöter 
Lars-Åke Johansson (S), Ordförande 
Lotta Preijde (L), 1:e vice ordförande 
Jonas Edberg (V), 2:e vice ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Lars-Gunnar Forslund (MP) §§ 25-32, §§ 34-37 
Birgitta Bergman (M) 
Hampus Jernkrook (M), ersättare för Jessica Bjurén (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) ersättare för Lars-Gunnar Forslund (MP) § 33 
Jonathan Wennerlund (M) 
Jan Hallquist (KD) 
Maria Lindgren (SD) kl. 17.00-18.40  

Övriga Tjänstemän 
Dag Forsström, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef 
Hans Johansson, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Christian Fast, tf. chef för kvalitet- och utveckling 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 
Ida Wickström, tf. enhetschef 
 
 

Justeringens plats och tid Arbetslivsförvaltningen, 2018-03-29 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 mars 2018. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 25-37 

 Margareta Udén Hoff  

 Ordförande 
  

 Lars-Åke Johansson  

 Justerare 
  

 Marie Samuelsson  
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§ 25   

Upprop och val av justerare ledamot och dennes 
ersättare 

Arbetslivsnämndens beslut 
Marie Samuelsson (S) tillsammans med Lotta Preijde (L) som ersättare utses 
tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justeringen äger 
rum på Arbetslivsförvaltningen torsdagen den 29 mars 2018.     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(15) 

Sammanträdesdatum 
2018-03-27 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 26   

Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 27   

Allmänhetens frågestund  
 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 28   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 
 Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.     

Sammanfattning av ärendet 
Presentation av Christian Fast, tf. chef för kvalitet- och utveckling samt Ida 
Wickström tf. enhetschef för relationsvåldsenheten.  
 

Information  om arbetet inom relationsvåldsenheten, våld i nära relationer och 
det utökade uppdraget att upptäcka och motverka hedersrelaterad problematik.  
 

Information om Dataskyddsförordningen GDPR på nämnden den 24 april. 
 

Kallelse till kontaktpolitiker kommer att skickas ut till vårens möten. 
 

Nämndens ledamöter kommer att få inbjudan via e-post till: 

• Integration genom föreningslivet, Filippinska föreningen 21 april 

• Återbruk firar 10 år, 5 maj 

• Minoritetsdagen, lär dig mer om våra fem nationella minoriteter, 28 maj. 
 

Det finns ett stort intresse från andra kommuner som vill se hur vi arbetar. 
Framförallt är det Försörjningsenheten och Jobb Borås men även Återbruk 
som de vill veta mer om. Förvaltningen har haft ett flertal studiebesök och har 
ytterligare två inplanerade under våren. 
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§ 29 Dnr ALN 3247  

Information från kontaktpolitiker 

Arbetslivsnämndens beslut 
 Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.     

   

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Bergman (M) och Marie Samuelsson (S) informerar från 
kontaktpolitikerbesök på enheten för Integration och nationella minoriteter.  

Information av ledamöter som medverkade vid Arbetsmarknads- och 
Näringslivsdagarna i Uppsala 14 -16 mars. 
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§ 30 Dnr ALN 2018-00023 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter februari 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-februari 2018 med 
helårsprognos.        

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

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning efter februari 2018 
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§ 31 Dnr ALN 2018-00027 1.2.3.25 

Kvalitetsberättelse Arbetslivsnämnden 2017 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner kvalitetsberättelsen 2017 och översänder den till 
kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetsberättelse för Arbetslivsnämnden är en sammanställning över det 
kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 2017 utifrån 
Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SOSFS 2011:9.  

Beslutsunderlag 
1. Kvalitetsberättelse Arbetslivsnämnden 2017. 
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§ 32 Dnr ALN 2018-00030 1.1.3.25 

Anmälan till SKL:s utvecklingsprojekt - Att bryta 
långvarigt biståndsmottagande och utveckla 
verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd  

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att ingå i Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt biståndsmottagande avseende 
ekonomiskt bistånd”.        

Sammanfattning av ärendet 
SKL:s utvecklingsprojekt bygger på resultatet av en förstudie finansierad av 
Europeiska socialfonden (ESF) över verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. 
De prioriterade områdena omfattar brukarperspektiv, utvärdering av 
arbetsmetoder ( utredning- och bedömningsinstrument) kompetenshöjande 
utbildningsinsatser samt utveckling av samverkansformer , arbetsorganisation 
och regionalt stöd. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med deltagande 
kommuner, universitet, socialstyrelsen och andra aktuella aktörer.  

Projektmomenten bygger på forskning, beprövad erfarenhet och metoder för 
förändringsarbete och kunskapsspridning inom som SKL har utvecklat 
tillsammans med kommuner. 

Projekttiden är 3 år, målsättningen är att 25 kommuner skall ingå i projektet. En 
del av projektkostnaden finansieras av SKL, övrig finansiering är 85 tkr/år från 
respektive kommun under 3 år, totalt 255 tkr. SKL är huvudansvarig för 
utvecklingsprojektet som påbörjas första halvåret 2018 och avslutas i mars 
2021.               
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§ 33 Dnr ALN 2018-00029 3.3.4.25 

Kontaktperson för ungdomar 18 - 19 år som fått 
tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden föreslås besluta att erbjuda ungdomar kontaktperson som 
kommit som ensamkommande barn, fått tillfälligt eller permanent 
uppehållstillstånd och fyllt 18 år. Erbjudandet av kontaktperson skall gälla till 
man har fyllt 20 år.    

Lars-Gunnar Forslund (MP) anmäler jäv.      

Sammanfattning av ärendet 
För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas 
av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och 
förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att 
bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som 
ekonomiska och rättsliga. Godmanskapet upphör då man fyllt 18 år då man 
betraktas som vuxen även om man har behov av fortsatt stöd. 
Försörjningsenheten möter många av dessa ungdomar då man har rätt till 
försörjningsstöd under tiden man studerar på gymnasiet. Uppfattningen är att 
man har fortsatt behov av stöd som kan erbjudas med en kontaktperson då god 
manskapet upphör. Bedömningen är att det stödet behövs fram till man har 
fyllt 20 år. 
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§ 34 Dnr ALN 2018-00026 1.1.3.25 

Förslag till utökat reglemente för Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget om utökat reglemente avseende  hälso- 
och sjukvårdsansvar inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde och föreslår 
fullmäktige att utöka reglementet för nämnden.          

Protokollsanteckning 
Birgitta Bergman (M) och Hampus Jernkrook (M) deltar inte i beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
För arbetsterapeuter krävs hälso- och sjukvårdsansvar inom Arbetslivsnämnden 
ansvarsområde. Arbetsterapeut är en legitimerad tjänst inom hälso- sjukvårdens 
område och har skyldighet att journalföra inom hälso- och sjukvårdens område 
Enligt SOSFS 2008:14:               
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§ 35 Dnr ALN 2018-00017 3.4.4.25 

Arbetslivsnämndens Uppföljning av ett Integrerat 
samhälle 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättade svar på frågor kring Programmet för 
ett integrerat samhälle.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 
som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 
Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 
och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 
Arbetslivsnämnden har svarat på frågorna som rör området ”Arbete.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Svar på uppföljning av ett integrerat samhälle. 
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§ 36 Dnr ALN 2018-00003 1.1.3.25 

Anmälningsärende 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, § 24  
Borås stads miljöpolicy 
Dnr 2017-00031 401 

 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, § 24  
Borås stads miljömål 
Dnr 2017-00031 401 

 

Länsstyrelsen Stockholm beslut  2018-03-12 
Utbetalning av statsbidrag till kommuner 
Dnr 2018-00031 2.4.3.1 § 75  

 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, § 75 
Revidering av Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten 2018-2020 
Dnr 2018-00034 1.1.6.0 
 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, § 85 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting vision 
E-hälsa 2025 
Dnr 2018-00028 2.2.3.25 
 

Arbetslivsförvaltningens Protokoll FSG 2018-02-06 
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§ 37 Dnr ALN 2018-00006 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden lägger inkomna delegationsbeslut till dagens protokoll. 

      

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna delegationsärenden. 

Inspektionen för vård och omsorg IVO beslut 2018-02-23. 

Dnr 2017-00140 759     
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