
 PROTOKOLL 1 (5) 
 Sammanträdesdag 
 2017-08-22 

Tid och plats 
17.00 – 19.00 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 18.55 
 
Omfattning 
§ 76 - 84 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande § 78-84 
Birgitta Bergman (M) 
Jessica Bjurén (M) 
Bo Unosson (C) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Abdullahi Warsame (S) för Marie Samuelsson (S) 
Stefan Lindborg (V) för Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Anders Alftberg (SD) för Jan Nilsson (SD) 
 
Ersättare 
Anethe Tolfsson (S) 
Hampus Jernkrook (M) 
Jonathan Wennerlund (M) 
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 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 76 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bo Unosson (C) med Jessica 
Bjurén (M)som ersättare. Justering den 24 augusti 2017, under dagen. 
 
§ 77 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- Lugnt i verksamheterna under sommaren. 
 

- Utvärderingen av feriearbeten håller på att sammanställas. 
 

- Studiestartsstöd, statlig ersättning för de som är 25-56 år utan utbildning. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 78 
Information Kontaktpolitiker 
Kontaktpolitikerna för integration - introduktion Jonas Edberg (V) andre vice 
ordförande, Birgitta Bergman (M) och Anders Alftberg (SD) berättade om sitt 
möte med personalen för integration och nationella minoriteter. De fick 
information om Program för ett integrerat samhälle, fadderverksamheten mot 
näringslivet och romsk inkludering. Mötet avslutades med rundvandring i de nya 
lokalerna.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 79 Dnr 2017/ALN0042 042 
Budgetuppföljning efter juli 2017  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-juli 2017 med 
helårsprognos. 
 
§ 80 Dnr 2017/ALN0094 041 
Budget 2018:1 
Arbetslivsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2018 är 231 500 tkr. 
Kommunbidraget på 231 500 tkr beräknas att räcka till verksamheten som 
Arbetslivsnämnden ansvar för. Antalet feriearbeten och nettoutbetalningar av 
försörjningsstöd är som varje år osäkra att göra prognoser på. 
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Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättnings politiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka 
arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden 
och den enskildes behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig själva 
skall prioriteras. Arbetslivsnämnden beräknar att budgeten 2018 för 
försörjningsstöd kommer gå plus minus noll, nettoutbetalningarna kostar då 
63 500 tkr. 

Relationsvåldsenheten erbjuder stöd till personer över 18 år och är utsatt för våld 
eller andra övergrepp i en nära relation.  

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens insatser och 
åtgärder för samhällsinformation, tolkservice för nyanlända flyktingar under de 24 
första månaderna de är kommunplacerade. Invandring, integration, nationella 
minoriteter, romsk inkludering, finskt förvaltningsområde samt personligt ombud 
ingår i nämndens ansvarsområde. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2018 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen. 
 
Anders Alftberg (SD) deltar inte i beslutet. 
Alliansen deltar inte i beslutet. 
 
§ 81 Dnr 2017/ALN0095 106 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med det sociala 
företaget Guldkanten 
Arbetslivsnämnden ser positivt på samverkan med idéburna organisationer som 
stödjer och kompletterar de insatser som Borås stad gör på 
arbetsmarknadsområdet. I fallet med Guldkanten gör föreningen även sådana 
insatser som annars skulle ligga på Borås stads äldreomsorg att utföra på ett 
trygghetsboende, dessa insatser ska bekostas av Vård och äldrenämnden. 
 
Guldkanten erbjuder förutom arbetsträningsplatser på tre olika platser, dessutom 
anställningar för personer med sådana funktionsnedsättningar, att personerna 
rimligen inte skulle fått anställning på ”öppna” arbetsmarknaden ens med de stöd 
Arbetsförmedlingen erbjuder. 
 
Föreningen Guldkanten erbjuder dessutom full insyn och möjligheter för Borås 
stad att påverka verksamheten, genom adjungerade styrelseplatser. 
 
Den IOP (idéburet offentligt partnerskap) som bifogas har blivit genomgången av 
SKLs expertis och fått ”med beröm godkänt” som exempel på avtal som offentlig 
sektor kan teckna med idéburna organisationer. Den bifogade IOP:n, föreslås gälla 
från 2017-09-01 till 2018-12-31 med möjlighet till förlängning. 
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Beslut 
Den bifogade IOP överenskommelsen ligger i linje med Borås stads riktlinjer om 
samverkan med Idéburna organisationer, och arbetslivsnämnden beslutar gå vidare 
med att underteckna den tillsammans med Vård och äldrenämnden. Beslutet 
förutsätter att även Vård och äldrenämnden fattar ett beslut om att underteckna 
IOP:n med föreningen Guldkanten. 
 
§ 82 Dnr 2015/ALN0096 003 
Plan vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser 
Kommunfullmäktige har uppdragit till varje nämnd och bolag att ha en egen, väl  
genomarbetad och aktuell plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
 
Plan vid samhällsstörningar och extra ordinära händelser finns utarbetad för 
Arbetslivsförvaltningens verksamhet och har revideras med de nya titlarna, chef för 
HR-funktion och chef för kvalitet- och utveckling. 
 
Planen ska användas vid ovanliga händelser, större olyckor, svår påfrestning eller 
höjd beredskap. Planen gäller från 2017-08-23 till 2018-12-31 och arbetas om 
årligen. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden fastställer reviderad Plan vid samhällsstörningar och extra 
ordinära händelser. 
 
§ 83  
Anmälningsärenden 
a) Stadsledningskansliet PM av 2017-06-19 
Revisonsrapport – Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad 
Dnr 2017/ALN0013 007 

 
b) Kommunstyrelsens skrivelse av 2017-06-19 
Ekonomiska ramar 2018 
Dnr 2017/ALN0078 041 

 
c) Kultur och Biblioteksprogram för Borås Stad 
Dnr 2017/ALN0032 809 

 
d) Protokollsutdrag KS 2017-06-12, § 312 
Kommunstyrelsens delegationer 
Dnr 2017/ALN0081 002 

 
e) Protokollsutdrag KS 2017-06-19, § 346 
Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria ärenden  
verksamhetsåret 2016 
Dnr 2017/ALN0084 759 
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f) Protokollsutdrag Tolkförmedlings Väst 2017-06-16, § 281 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 
Dnr 2017/ALN0090 135 
 
g) Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL  
t.o.m. den 30 juni 2017 
 
h) Protokoll Romska rådet 2017-06-27 
 
i) Protokoll Romska rådet 2017-06-29 
 
j) Arbetslivsförvaltningens – Protokoll FSG av 2017-06-07 
 
k) Avslutad rekrytering Arbetslivsförvaltningen 2017-08-14 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 84 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-06-20, § 16 - 20 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Bo Unosson (C) 
Ordförande 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 augusti 2017. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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