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Sammanträdesdatum 

2021-06-15 

Instans 

Arbetslivsnämnden 

Plats och tid:  Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 samt virtuellt mötesrum, tisdagen den 15 juni 2021 
klockan 17:00-18:30. 

Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare i sammanträdet på distans 
via ett virtuellt mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 

Ledamöter 
Lars-Åke Johansson (S), Ordförande 
Birgitta Bergman (M), 1:e vice ordförande deltar på distans 
Mattias Danielsson (C), 2:e vice ordförande deltar på distans 
Marie Samuelsson (S) deltar på distans 
Kristina Nyberg Smahel (S) deltar på distans, ersättare för Abdullahi Warsame (S) 
Anne-Marie Ekström (L) deltar på distans 
Jonas Garmarp (M) deltar på distans 
Falco Güldenpfennig (KD) deltar på distans 
Jan Nilsson (SD) deltar på distans 

Ersättare 
Liridona Rexhepi (S)   deltar på distans 
Anna Grimmestrand (C)   deltar på distans 
Patric Cerny (L)   deltar på distans 
Ewa Bramstång (MP)   deltar på distans 
Jessica Sjösten (M)   deltar på distans 
Lina Nilsson (M)   deltar på distans 
Georg Guldstrand (M)   deltar på distans 
Crister Spets (SD)   deltar på distans 

Övriga tjänstemän 
Tina Arekvist Lundell, förvaltningschef 
Lennart Gustavsson, verksamhetschef   deltar på distans 
Hans Johansson, verksamhetschef   deltar på distans 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktion  deltar på distans 
Christian Fast, chef för kvalitet- och utveckling  deltar på distans 
Maria Mencevski, HR-chef    deltar på distans 
Margareta Udén Hoff, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, 2021-06-16.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 juni 2021. 

Paragrafer §§ 58-68 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Margareta Udén Hoff 

Ordförande  ..........................................................................  
 Lars-Åke Johansson 

Justerare  ..........................................................................  
 Jan Nilsson 
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§ 58  
Upprop och val av justerare ............................................................... 4 

§ 59  
Godkännande av föredragningslistan ................................................. 5 
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Information från förvaltningschefen .................................................... 6 

§ 61  
Information från kontaktpolitiker ......................................................... 7 

§ 62  
Genomgång och diskussion över Riskanalys 2022 ............................ 8 

§ 63 Dnr ALN 2021-00058 1.2.4.1 
Budgetuppföljning efter maj 2021 ....................................................... 9 

§ 64 Dnr ALN 2021-00046 1.1.3.1 
Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås .............................. 10 

§ 65 Dnr ALN 2021-00051 1.1.3.1 
Yttrande över Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås .... 11 
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§ 58   

Upprop och val av justerare 

Arbetslivsnämndens beslut 

Jan Nilsson (SD) tillsammans med Falco Güldenpfennig (KD) som ersättare 
utses tillsammans med mötesordförande att justera dagens protokoll. Justering 
äger rum på Arbetslivsförvaltningen onsdagen den 16 juni.     
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§ 59   

Godkännande av föredragningslistan 

Upprättad föredragningslista godkänns. 
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§ 60   

Information från förvaltningschefen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till organisationsförändring presenterades. Facklig samverkan pågår. 

 

På grund av pandemin får inte omsorgen ta emot feriearbetare som det var 
tänkt. Det har pågått ett intensivt arbete med att hitta ersättningsplatser till 299 
ungdomar. Genom gemensamma ansträngningar med Borås Stads personalchef 
och Tekniska förvaltningen har vi kunnat erbjuda ersättningsplats till samtliga 
ungdomar.  

 

Kommande uppdrag - värdar i centrum för att öka tryggheten i Borås centrala 
delar. 

 

Redovisning från verksamhetsområde 1, månadsuppföljning ekonomiskt 
bistånd.  
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§ 61   

Information från kontaktpolitiker 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Nilsson (SD), Georg Guldstrand (M) och Anna Grimmestrand (C) 
informerar från kontaktpolitikerbesök hos trygghetsinsatser och 
Återvinningsplatsen (ÅVP), Norrby.  

 

Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Cerny (L) informerar från 
kontaktpolitikerbesök hos enheterna för integration och flyktingmottagning.   
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§ 62   

Genomgång och diskussion över Riskanalys 2022 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tar informationen till dagens protokoll.    

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden lämnade synpunkter och förslag på innehåll för Riskanalys 
2022. Nämndens riskanalys ligger till grund för innehållet i Intern kontrollplan 
2022. Arbetslivsnämnden tar beslut i augusti om vilka regler och anvisningar 
som ska ingå i Intern kontrollplan 2022.      
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§ 63 Dnr ALN 2021-00058 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner budgetuppföljningen efter maj 2021 med 
helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Budgetuppföljning maj 2021 Arbetslivsnämnden.  
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§ 64 Dnr ALN 2021-00046 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Motion Menssäkra Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker motionen. 

Protokollsanteckning 

Falco Güldenpfennig (KD) deltar inte i beslutet. 

Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden ser positivt på motionens intentioner, menssäkrade toaletter 
kan bidra till en minskad oro och stigma kring mens. Genom tillgång till 
menssäkrade toaletter kan kvinnor känna sig tryggare på arbetsplatsen och i 
skolan, vilket i förlängningen kan leda till minskad frånvaro på arbetsplatser och 
i skolor. Menssäkrade toaletter är en viktig del i stadens arbete för jämställdhet 
och möjligheten att delta i aktiviteter på lika villkor.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Motion Menssäkra Borås.   

Yrkanden 

Birgitta Bergman (M) yrkar för Moderaterna att nämnden avstyrker Motion 
Menssäkra Borås.  

Proposition 

Ordförande Lars-Åke Johansson (S) ställer förslagen mot varandra och finner 
att Arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.  
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§ 65 Dnr ALN 2021-00051 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Revidering av 
Överenskommelsen i Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har tagit del av den utvecklade och förenklade formen av 
överenskommelsen. Nämnden ser det positivt att Arbetslivsförvaltningen haft 
möjlighet att vara med i samtalen kring den nya överenskommelsen. Detta är en 
mycket viktig fråga, att ta vara den idéburna sektorn i stadens fortsatta 
utvecklingsarbete, inte minst för ett socialt hållbart Borås.  

Skrivningen i överenskommelsen täcker in och belyser det som är viktigast att 
ta vara på i samarbetet med idéburen sektor.  

Det är bra att Fritid-och Folkhälsonämnden beskriver sitt uppdrag som 
samordnade, med tanke på ”ett hela staden ansvar” för olika typer av 
överenskommelser/IOPn kan tecknas av olika förvaltningar.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås.  
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§ 66 Dnr ALN 2021-00063 2.3.1.0 

Sommargåva till anställda 2021 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att förvaltningens medarbetare får en sommargåva 
till värdet av högst 400 kronor.   

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. Vi anser att pengarna gör bättre nytt i 
ordinarie verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsledningskansliets medarbetare får en sommargåva till värdet av högst 400 
kronor. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta 
motsvarande beslut om sommargåva. 

Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 
gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 
gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor. 

Arbetslivsnämnden ser gåvan till de anställda som en positiv gest till sina 
medarbetare i samband med stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för 
ökad lokal handel i Borås.  
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§ 67 Dnr ALN 2021-00059 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 79 
Årsredovisning 2020. 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 80 
Personalekonomisk redovisning 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29  § 82 
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd. 
Dnr 2020-00089 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 § 87 
Stöd till Borås näringsliv. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20  § 99  
Tilläggsbudget 2021. 

Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, 
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin. 
 

Arbetslivsförvaltningen 2021-05-04 FSG-Protokoll.  
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§ 68 Dnr ALN 2021-00060 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-05-17 § 12-23. 
 

Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2021-06-09 § 24-29.  
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