
 PROTOKOLL 1 (6) 
 Sammanträdesdag 
 2017-02-20 
 
 

Tid och plats  
17.00 – 19.25 Arbetslivsförvaltningen 
 Österlånggatan 72 
 Öppet sammanträde 
 Information 17.00–19.10 
 
Omfattning 
§ 12 - 25 
 
Närvarande 
Lars-Åke Johansson (S) ordförande 
Marie Samuelsson (S) 
Lars-Gunnar Forslund (MP) 
Jonas Edberg (V) andre vice ordförande 
Lotta Preijde(L) förste vice ordförande 
Birgitta Bergman (M) 
Jessica Bjurén (M 
Bo Unosson (C) 17.00–18.50, information 
Jan Nilsson (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Susanne Karlander (L)  för Bo Unosson (C) 
 
Ersättare 
Abdullahi Warsame (S) 
Anethe Tolfsson (S) 
Stefan Lindborg (V) 
Enock Akouéle (MP)  
Hampus Jernkrook (M) 
Susanne Karlander (L) 
Jan Hallquist (KD) 17.00–18.30, information 
Anders Alftberg (SD) 
 
Övriga 
Dag Forsström förvaltningschef 
Lennart Gustavsson verksamhetschef 
Hans Johansson verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård chef för ekonomifunktion 
Peder Englund chef CKS § 14 
Anders Lindstam verksamhetsutvecklare § 14 
Margareta Udén Hoff nämndsekreterare 
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§ 12 
Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marie Samuelsson (S) med 
Jonas Edberg (V) som ersättare. Justering den 23 februari 2017, under dagen. 
 
§ 13 
Ändring av föredragningslistan 
Ärende 5 ”Information kontaktpolitiker” och ärende 15 ”Övriga frågor” utgår. 
 
§ 14 
Information CKS, Centrum för kunskap och säkerhet 
Peder Englund, chef för CKS och Anders Lindstam verksamhetsutvecklare 
informerade att Borås stad har inrättat avdelningen Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS) för att arbeta strategiskt och långsiktigt mot bland annat 
våldsbejakande extremism. Både genom kunskapshöjande och brottsförebyggande 
åtgärder inom Borås Stad men även med andra berörda aktörer. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 15 
Information avseende felaktiga utbetalningar 2016 
Verksamhetschef Lennart Gustavsson presenterade årsrapport 2016 avseende 
felaktiga utbetalningar. Syftet är att hitta systemfel och att säkerställa rätt bistånd.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 16 
Information från förvaltningschefen 
 

- Ann-Helen Segota, ny HR-chef börjar den 8 maj. 
 

- utvecklingsdag för Arbetslivsnämnden 28 mars, återkommer med program.  
 

- invigning av nya lokaler för Personligt ombud 28 mars. 
 

- en kort redogörelse av vad som har framkommit när man har tittat närmare 
på projekt Talang som finns i Göteborg. För att ett liknande projekt ska 
fungera i Borås måste man göra anpassningar utifrån Borås förutsättningar.  

 
- ny DUA överenskommelsen innebär utökat ansvar för nyanlända. 

 
- Dzenan Ganic, ny enhetschef för Jobb Borås.  

  

http://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html
http://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html
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Beslut 
Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll. 
 
§ 17 Dnr 2016/ALN0100 100 
Redovisning av inkomna synpunkter 
Varje nämnd 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. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp statistiken för 
synpunkter utifrån sin uppsiktsplikt. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner och insänder upprättad redovisning av synpunkter 
2016 till kommunstyrelsen. 
 
§ 18 Dnr 2017/ALN0026 042 
Årsredovisning 2016 
Arbetslivsnämnden ska inge årsredovisning till Kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner upprättat förslag till årsredovisning för år 2016 och 
översänder den till Kommunstyrelsen. 
 
§ 19 Dnr 2017/ALN0027 007 
Intern kontroll 2016 
Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan 
för denna uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2016 års plan samt översänder 
uppföljningen till Kommunstyrelsen.  
 
§ 20 Dnr 2017/ALN0028 007 
Intern kontrollplan 2017 
Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan 
för denna uppföljning.  
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2017.  
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§ 21 Dnr 2017/ALN0022 609 
Svar på uppdrag i den ungdomspolitiska planen 
Arbetslivsnämnden har haft ett uppdrag i ungdomspolitiska handlingsplanen att 
utreda möjligheten till feriearbete på andra delar av året än under sommarlovet.  
 
Det ursprungliga initiativet till detta kom från Ungdomsrådet i Stadsdel Öster, som 
i skrivelse daterad 2014-08-29 framfört förslag att erbjuda ungdomar i Borås stad 
meningsfulla jobb och samtidigt skapa fritidsaktiviteter för yngre barn. Detta skulle 
då ske genom att erbjuda feriejobb i olika föreningar som ledare för 
ungdomsaktiviteter.  
 
I ett tidigare svar på detta påpekade vi att det är mycket svårt att hantera feriejobb 
på andra delar av året än under sommarlovet, dels mycket administration men även 
ur ett rättviseperspektiv. Arbetslivsnämndens förslag då, var att som alternativ till 
feriejobb, införa ett riktat föreningsbidrag till föreningar som själva ville anställa 
ungdomsledare. 
 
För arbetslösa ungdomar 16-20 år har vi redan insatser och möjlighet att erbjuda, så 
kallade ungdomsanställningar, som liknar feriejobb och med samma villkor. 
 
Att erbjuda alla unga som slutar 9:an, mellan åk 1 och 2 samt mellan åk 2 och 3 på 
gymnasiet fritt att få feriejobb när som under året, skulle dels motverka ett av 
grundsyftena med feriejobb, att ge en meningsfull sysselsättning under det i 
jämförelse långa sommarlovet, dels bli oerhört kostsamt. Alternativet att välja ut, 
eller lotta ut några få feriejobb under andra delar av året är heller inget alternativ 
som nämnden tycker är bra. Arbetslivsnämnden ser därför inga möjligheter att 
införa feriejobb på andra delar av året än under sommarlovet. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden översänder upprättat svar till Kommunstyrelsen. 
 
§ 22 Dnr 2017/ALN0023 048 
Inriktningsbeslut om ekonomiskt bidrag till Västra 
Götalands idrottsförbund/SISU samt IF Elfsborg 
Sports for you är benämningen på projektet som Västra Götalands 
idrottsförbund/SISU (idrottsutbildarna) har bedrivit under 2016, vilket de vill 
fortsätta driva tillsammans med Borås stad. Projektet handlar om integration, att 
öka föreningsaktiviteten bland nyanlända barn och ungdomar, främst i socialt 
utsatta områden i Borås. Föreningsaktiviteterna är mycket blandade och man 
jobbar aktivt med ett jämställdhetsperspektiv för att få med fler flickor i 
aktiviteterna. 
 
Verksamheten bedriver ett aktivt uppsökande arbete, för att få med barnen på 
Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo. För att nå även föräldrarna ges 
information genom BREC (Boråsregionens etableringscenter) och mötesplatserna.  
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Framtid tillsammans bedrivs av IF Elfsborg inom ramen för sitt sociala 
engagemang i ”vi tillsammans”. I projektet har Arbetslivsförvaltningen ett nära 
samarbete, där ett antal personer i arbetsmarknadsanställning bedriver aktiviteterna 
ute på skolor och på fritiden. Projektledning och styrning sker genom IF Elfsborg 
och bedrivs i samarbete med flera andra föreningar. Meningen är att projekten skall 
samfinansieras av Fritids- och folkhälsonämnden samt Grundskolenämnden. 
Innehållet ska regleras genom en IOP (idéburet offentligt partnerskap), ett avtal 
som reglerar vad som ska utföras, hur samverkan och styrning ska ske, samt hur 
länge och till vilken kostnad. 
 
Förslaget är att Arbetslivsnämnden fattar sitt beslut om ekonomiskt stöd med 
förbehållet, att även de andra nämnderna fattar positiva beslut om stöd. 
Arbetslivsnämndens del skulle innefatta ett stöd på 750 tkr till sports for you, samt 
500 tkr till framtid tillsammans, årligen så länge det finns en gällande IOP. 
Finansiering sker genom statliga medel för flyktingmottagning. 
 
Beslut 
Tillstrykande, 750 tkr till Västra Götalands idrottsförbund som stöd för sports for 
you verksamheten, samt IF Elfsborgs framtid tillsammans med 500 tkr.  Beslutet 
förutsätter att Grundskolenämnd (endast framtid tillsammans) och Fritids och 
folkhälsonämnd även fattar beslut om stöd till dessa projekt, samt att detta regleras 
i IOP under våren när samtliga nämnder fattat sina beslut 
 
§ 23 Dnr 2017/ALN0024 282 
Hemställan om förhyrning av fastighet 
För att akut lösa det krav som läggs på Borås stad genom den bosättningslag-
stiftning som riksdagen antagit, och som gäller från 1 mars 2016, är blockhyra ett 
flerfamiljshus på Hedvigsborgsgatan 30 som består av 4 lägenheter totalt 278 m². 
 
Arbetslivsnämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att hyra fastigheten 
som kan nyttjas som lägenheter för anvisat boende. Lägenheterna kommer att 
nyttjas fram till dess att behovet av lägenheter är tillgodosett. 
 
Beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar om att hemställa till Lokalförsörjningsnämnden att 
förhyra fastigheten på Hedvigsborgsgatan 30 som kan nyttjas som bostäder för 
nyanlända, aktuella inom etableringen. 
 
§ 24 
Anmälningsärenden 
a) Protokollsutdrag KF 2017-01-26, § 12 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt  
SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2016 
Dnr 2017/ALN0015 739 
 
b) Arbetslivsförvaltningens – protokoll FSG av 2017-01-18 
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Beslut 
Anmälningsärenden till dagens protokoll. 
 
§ 25 
Delegationsärenden 
a) Socialutskott Försörjningsenhetens Protokoll av 2017-01-31 § 1-5  
 
Beslut  
Delegationerna till dagens protokoll. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lars-Åke Johansson Marie Samuelsson (S) 
Ordförande  
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 februari 2017. 
 
 
 
Margareta Udén Hoff 
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