
 PROTOKOLL 1 (7) 
 Sammanträdesdag 
 2017-09-18 

Tid och plats 
17.00 – 19.30 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00 – 19.25 
 
Omfattning 
§ 85 - 99 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande  
Birgitta Bergman (M) 
Bo Unosson (C) 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Hampus Jernkrook (M) för Jessica Bjurén (M) 
 
Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Jonathan Wennerlund (M) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef  
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Josefine Nyman chef för kvalitet och utveckling 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 85 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Nilsson (SD) med Jonas 
Edberg (V) som ersättare. Justering den 21 september 2017, under dagen. 
 
§ 86 
Information  
Stefan Landberg, chef för Studieförbundet Vuxenskolan informerade om 
verksamheten Substral. Målgruppen är vuxna som är korttidsutbildade och aktuella 
hos försörjningsenheten och/eller Arbetsförmedlingen. Insatsen är förberedande 
studier inför grundskole-, yrkes- och gymnasiestudier och omfattar svenska språket 
men också omvärldskunskap, matematik, datakunskap, friskvård och vid behov 
arbetsmarknadsorientering. 
 
Styrelsemedlemmarna Roger Hall och Peter Nilhammer från Gulkanten 
informerade om verksamheten. Gulkanten drivs som en ideell förening med syfte 
att hjälpa de som befinner sig långt från arbetsmarknaden att finna ett arbete. Borås 
stad är en av samarbetsparterna sedan starten.   
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 87 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Dag Forsström delger följande: 
 

- Medborgadialog om feriearbete, Bäckängsgymnasiet måndagen den 13 
november klockan 15.00- 17.00.  
 

- Sports for you har under perioden juni - augusti haft en rad aktiviteter för 
barn/ungdomar i Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Centrum.  
 

- Intresset är stort för integrationsdagen den 7 november.  
 

- Ciceron nytt ärendesystem för diarieföring och nämndhandlingar införs 
under hösten 2017. 

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 88 
Information Kontaktpolitiker 
Kontaktpolitikerna för Jobb Borås – feriejobb träffas den 25 september. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
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§ 89 Dnr 2017/ALN0042 042 
Budgetuppföljning efter augusti 2017, tertial 2  
Arbetslivsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. Efter augusti ska Arbetslivsnämnden 
även inge tertial 2 till Kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner tertial 2 facknämnder 2017 och översänder 
densamma till kommunstyrelsen. 
 
§ 90 Dnr 2017/ALN0112 400 
Miljömålsuppföljning tertial 2, 2017 
Arbetslivsnämnden ska inge miljömålsuppföljning till Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till miljömålsuppföljning för tertial 
2 2017 och översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
§ 91 Dnr 2017/ALN0104 100 
Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2017 
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom 
utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för 
respektive nämnd. I redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna 
och avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning 
över verksamhetsområden och kriterier. 

 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner och insänder upprättad redovisning av synpunkter 
januari – juni 2017 till kommunstyrelsen. 
 
§ 92 Dnr 2017/ALN0105 105 
Servering av alkohol vid Finlands självständighetsdag 6 
december 
Som finsk förvaltningskommun så är det planerat att Borås stad arrangerar ett 
större firande i samband med den finska självständighetsdagen 6 december då 
Finland firar 100 år som självständigt land. Detta är en fråga som den finska 
minoriteten drivit under lång tid och som är en mycket viktig markering av 
solidaritet och samhörighet. 
 
I samband med firandet som är planerat på Åhaga, kommer ett större antal 
hedersgäster att bjudas in, från såväl Sverige som Finland. Den finska minoriteten i 
Borås köper mot en lägre summa en entrebiljett. Det kommer att bjudas en supé 
samt underhållning. Enligt Borås stad representationspolicy, så är det inte tillåtet att 
servera vin till maten utan att ansvarig nämnd beslutar om detta. Enligt policyn där 
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Borås bjuder på maten kan man inte hänvisa gästerna att själva köper drycker som 
innehåller alkohol, utan det vin som serveras till maten ska ingå. 
 
Arbetslivsnämnden får med anledning av detta ta beslut om att tillåta att vin 
serveras i samband med maten och ingår i erbjudandet till gästerna, givetvis skall 
alkoholfritt vin och andra alkoholfria drycker finnas som alternativ. Alla 
alkoholhaltiga drycker före och efter maten bekostas helt av de enskilda gästerna 
själva och ingår inte i beslutet. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om att godkänna att vin kan ingå som måltidsdryck för 
gäster som firar den finska 100 års självständighetsdagen 2017-12-06. 
 
Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 
 
§ 93 Dnr 2017/ALN0106 105 
Resandefolkets dag 
Den 29 september firas Resandefolkets dag som är den dag då resandefolket kom 
till Sverige år 1512. Att fira och uppmärksamma dagen är viktigt för identiteten, 
stoltheten och självkänslan. Resandefolkets dag firas och uppmärksammas runtom i 
Sverige. Romska rådet har därför, på sitt sammanträde 2017-08-29, beslutat om 
tillsända Arbetslivsnämnden ett ärende med ett förslag att den romska flaggan 
hissas i Borås Stad den 29 september. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden ställer sig positiva till förslaget och översänder ärendet till 
Borås stads representationskommitté att ta beslut om flaggning med den Romska 
flaggan på resandefolkets dag årligen den 29 september.  
 
§ 94 Dnr 2017/ALN0107 759 
Hyresgaranti 
För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet 
beslutade regeringen en ny lag som innebär att alla kommuner efter anvisning ska 
kunna ta emot nyanlända för bosättning. Den nya lagen trädde i kraft den 1 mars 
2016 (lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning). 
Vi erbjuds lägenheter från kommunens fastighetsbolag men behöver betydligt fler 
för att klara uppdraget. Samarbetet har utvecklats med privata fastighetsägare men 
ställer krav på kommunen i form av hyresgaranti för att vi skall kunna erbjuda 
lägenheter till nyanlända. 
 
Hyresgarantin är ett borgensåtagande som betyder att kommunen åtar sig att gå in 
som en extra ekonomisk säkerhet för hyresvärden, så att en nyanländ ändå kan få 
ett eget hyreskontrakt. 
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Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att införa hyresgaranti och nämnden delegerar till 
ansvarig tjänsteman att besluta om hyresgaranti för nyanländ som tecknar ett 
hyresavtal. 
 
Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 
 
§ 95 Dnr 2017/ALN0085 100 
Remiss: Motion - FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
Borås Stad har ett tillgänglighetsarbete som har uppmärksammats och i Vision 
2025 påtalas vikten av att vara inkluderande. I motionen lyfts värdet av att ta fram 
en konkret handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Den skulle gälla för anställda och förtroendevalda inom 
Borås Stad. 
 
Arbetslivsnämndens uppdrag med arbetsmarknadspolitiska insatser är ett konkret 
exempel på arbetet med funktionsnedsatta. Inom ramen för feriearbete har platser 
åt alla, inklusive de med särskilda behov, varit i fokus. 
 
Det är dock av största betydelse att hela Borås Stad tar ett gemensamt ansvar för 
tillgängliga platser avseende praktik, arbetsträning och skyddade anställningar etc. 
Tillgänglighets- och visionsarbetet måste också tydligt hänga ihop med en eventuell 
handbok.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen. 
 
§ 96 Dnr 2017/ALN0086 100 
Remiss; Motion: Mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet - gör Borås till MR-stad  
Arbetet med mänskliga rättigheter utgår bland annat ifrån att alla människor, 
oavsett land, kultur och sammanhang är lika värda. Konkret handlar det om att 
motverka rasism och diskriminering, men även om jämställdhetsarbete, barns- och 
nationella minoriteters rättigheter. I motionen föreslås att Borås Stad ska arbeta  
utifrån den plattform för policy- och verksamhetsutveckling som SKL tagit fram. 
Mycket av det arbetet sker redan idag i Borås Stad, exempelvis finns en 
jämställdhetssamordnare på Stadsledningskansliet, Personal och förhandling som 
har MR frågorna inom sitt ansvarsområde.  Inom Arbetslivsnämnden sker också 
arbete inom Integrationsenheten med att bland annat motverka rasism och lyfta 
allas lika värde, men också arbete med att stärka de nationella minoriteterna. Det är 
bra att komplettera arbetet med den plattform som SKL har tagit fram. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen.  
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§ 97  Dnr 2017/ALN0080 004 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet 
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är 
avsikten att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, 
från det att ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens 
handläggning till största del redan idag är digital inkommer handlingar från 
privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att 
kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer 
Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en 
digital handling i Ciceron 
 
Beslut 
Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 
ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen 
kan verkställas ska Arbetslivsförvaltningen ha säkerställt att  
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit 
till myndigheten från och med 2018-01-01. 
 
§ 98  
Anmälningsärenden 
a) Kommunstyrelsens skrivelse av 2017-08-21 
Intern kontrollplan2017 samt redovisning av intern kontroll 2016  
Dnr 2017/ALN0098 007 

 
b) Protokollsutdrag KF 2017-08-17, § 147 
Delårsrapport januari–april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen 
Dnr 2017/ALN0099 042 

 
c) Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. 
den 31 mars 2017 
Dnr 2017/ALN0100 739 

 
d) Program mot hemlöshet i Borås Stad 
Dnr 2017/ALN0050 759 
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e) Protokollsutdrag KS 2017-06-19, § 334 
Regler för koncerninköp 
Dnr 2017/ALN0101 059 

 
f) Protokoll Romska rådet 2017-08-29 

 
g) Arbetslivsförvaltningens – Protokoll FSG av 2017-08-15 
 
Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 99 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-08-22, § 21 - 23 
 
Beslut 
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
Justeras 
 
 
Lars-Åke Johansson (S) Jan Nilsson (SD) 
Ordförande 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 september 2017. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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