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Datum 

2020-06-01 
 

Instans 
Arbetslivsnämnden 

 

 

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde 

(distansmöte),  i Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 9 

juni 2020 kl. 17:00 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde 

hållas inför stängda dörrar. 

 
Lars-Åke Johansson 
Arbetslivsnämndens Ordförande 

 
Dag Forsström 
Förvaltningschef 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker via Teams enligt 

följande:  

Mitt-S samverkan onsdagen den 3 juni klockan 16:30.  

Moderater och Kristdemokraterna tisdagen den 2 juni klockan 17:30. 

Sverigedemokraterna tisdagen den 9 juni klockan 16:00. 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Udén Hoff, 033-35 84 69 eller via e-post: 

Margareta.Uden-Hoff@boras.se 



Borås Stad 
Datum 

2020-06-01 
Sida 

2(2) 

Ärende 

1. Upprop och val av justerare

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Genomgång och diskussion över Riskanalys 2021

4. Svar på frågor från Romska rådet
Dnr 2020-00046 1.2.3.25

5. Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden
Dnr 2020-00056 1.1.3.0

6. Rapportering av Arbetslivsnämndens personuppgiftsbehandlingar 
2019
Dnr 2020-00057 1.2.3.25

7. Budgetuppföljning efter maj 2020
Dnr 2020-00058 1.2.4.1

8. Anmälningsärenden juni 2020
Dnr 2020-00059 1.2.3.25

9. Delegationsbeslut juni 2020
Dnr 2020-00060 1.2.3.25

10. Information från förvaltningschefen
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Datum 

2020-06-09 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00046 1.2.3.25 

Svar på frågor från Romska rådet 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av skrivelserna från Romska rådet och kommer 

att lägga fram ett budgetäskande till kommunfullmäktige, att ge 

Arbetslivsnämnden ekonomiska resurser, att med kommunala medel bibehålla två 

heltidstjänster för romsk inkludering även framåt.       

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har tagit del av skrivelserna från Romska rådet och avser att 
arbeta för att bibehålla nivån på resurserna för romsk inkludering även framåt.  

Nämnden har tidigare tagit del av utvärderingen av Borås stads insatser som romsk 
utvecklingskommun, och ser vilka goda insatser som gjorts och hur arbetet 
utvecklats. Det är viktigt för staden att fortsätta bygga förtroende bland 
minoritetsgruppen romer i Borås, genom att jobba praktiskt med det fortsatta 
inkluderingsarbetet och samtidigt sprida kunskap om minoriteten romer.  

Borås stad har tagit frågan på största allvar redan från början, genom att med 
kommunala medel dubblera den statliga satsningen. Det mest önskvärda vore om 
staten fortsatte med sin del, för att förverkliga regeringens strategi ”den rom som 
fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”.  

Tyvärr kan vi dock konstatera att fler utvecklingskommuner än Borås fått 
problem, och fått minska ambitionen gällande romsk inkludering när statsbidraget 
upphört. Vi har idag inga indikationer på att staten kommer att ge fortsatt 
ekonomiskt stöd för romsk inkludering.  

Arbetslivsnämnden kommer att prioritera ett budgetäskande till 
kommunfullmäktige att tillskjuta kommunala medel för att behålla två 
brobyggartjänster i samband med budgetarbetet inför 2021, men nämnden kan i 
dagsläget inte ge några absoluta löften att det blir så.  

Borås har heller inte samma resurser som storstadskommunerna att driva romsk 

inkludering som egen enhet med egen budget, utan avsikten är att romsk 

inkludering är en del av arbetet med nationella minoriteter, men under namnet 

BRIKC (Borås romska informations och kunskapscenter).

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Frågor till Arbetslivsnämnden från romska rådet
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Beslutet expedieras till 

1. Romska rådet

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Margareta Udén Hoff 
Handläggare 
033-35 84 69 
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00056 1.1.3.0 
 

  

 

Kontaktpolitiker för Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar välja Ewa Bramstång (MP) till kontaktpolitiker för 

verksamhetsområde Försörjningsstöd/Personligt ombud.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Arbetslivsnämnden har i början av mandatperioden utsett kontaktpolitiker 

inom samtliga verksamhetsområden. Uppdraget innebär att följa arbetet inom 

utsett område. Det är positivt då politikerna tar aktiv del av uppföljningar och 

resultat, samtidigt som det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och 

tjänstemän. Grupperna är indelade i fyra olika verksamhetsområden enligt 

följande: 

Försörjningsstöd/Personligt ombud 

Återbruk/ Trygghetsinsatser 

Jobb Borås/Feriejobb 

Integration och nationella minoriteter/Introduktion.               

Ärendet i sin helhet 

Vid Arbetslivsnämndens sammanträde 2019-03-20 valdes kontaktpolitiker för 

2019-2022. En av nämndens ersättare har avsagts sig sitt förtroendeuppdrag i 

Arbetslivsnämnden. Fullmäktige beslutade att utse Ewa Bramstång (MP) till ny 

ersättare i Arbetslivsnämnden och ska i och med det väljas till kontaktpolitiker. 

Uppdragsbeskrivning 

Kontaktpolitikernas uppdrag är att mer ingående följa utvalda verksamheter 

inom Arbetslivsnämnden. Dialog om resultat är centralt. Utgångspunkten för 

kontaktpolitikerna är alltid ökad måluppfyllelse för arbetet som bedrivs inom 

nämnden. För att kunna ta del av ledningen, personalen, deltagarnas och andra 

intressenters intryck och kunskaper behövs ett tydligt upplägg och innehåll för 

kontaktpolitikerna. 

Omfattningen är en halvdags verksamhetsbesök per termin som sker under 

dagtid. Verksamhetschefen ansvarar för kallelse och innehåll inför besöket. 

Upplägget innebär att kontaktpolitikerna först träffar ansvarig verksamhets- och 

enhetschef/er, därefter personalen och sedan deltagarna där det är möjligt. 
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Besöket avslutas med återsamling och dialog tillsammans med ledningen. 

Datum för besök bör planeras in och sker förslagsvis under maj respektive 

november, om inte särskilda skäl för annat besöksdatum finns. 

Återrapportering av verksamhetsbesök och annat relevant, sker under 

kommande nämndssammanträde. 

Kontaktpolitikerna utses i grupper om lämpligtvis 4-5 per verksamhetsområde. 

Det är önskvärt om indelningen sker utifrån att i första hand en av politikerna 

tillhör majoriteten och den andra oppositionen. I andra hand är det bra om 

indelning sker utifrån att den ene politikern har erfarenhet av kontaktpolitiker 

rollen från förra mandatperioden och att den andre politikern är ny i nämnden. 

I tredje hand bör den ena kontaktpolitikern vara kvinna och den andra en man. 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 
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Rapportering av Arbetslivsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten och tar informationen till 

protokollet.        

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i 

kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig 

och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet 

"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, 

utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 

myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som 

personuppgiftsansvarig delegerar myndigheten den operativa hanteringen av 

personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen.               

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämndens sammanställning av behandling av personuppgifter och 

personuppgiftsincidenter. 

Behandling av personuppgifter (personregister)  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

Antal 2019   136 st. 

Behandlingar registreras i systemet Draft IT. Exempel på behandlingar är 

anhöriglista, beställning av datorer, statistik, försörjningsstöds ärenden m.m. 

Antal personuppgiftsincidenter     

Antal personuppgiftsincidenter  0 st. 

Uppkommer en personuppgiftsincident skall den anmälas till Datainspektionen 

inom 72 timmar. En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har 

påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. En 

personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, 

oavsiktligt eller olagligt, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig.  
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Genomförda aktiviteter 2019 

EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 25 maj 2018. Tillsyn för år 2019 har 

genomförts. Dataskyddsombuden har genomfört granskningen och rapporterat 

resultatet till arbetslivsnämnden.  

Dataskyddsombuden har flöjt upp förvaltnings svar på granskningsformuläret 

med synpunkter som har följts upp. 

Förvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar i verksamheterna till nya 

dataskyddsförordningen. Inga avvikelser har framkommit.  

Under året har det till förvaltningen inkommit 4 st. förfrågningar från 

medborgare som vill veta vad som finns registrerat om dem. 

Förvaltningen har skapat rutiner med inriktning på behörighetshanteringen i 

våra IT-system. 

Anställda har genomgått utbildning DISA inom området informationssäkerhet. 

Alla behandlingar finns sammanställt i ett register.  

Planerade aktiviteter 2020 

Påbörjat arbete kring informationssäkerheten kommer under 2020 att utvecklas 

vidare för att få klarare och tydliga rutiner och struktur i verksamheterna.  

Fortsätta arbetet med anpassningar i verksamheterna till nya 

dataskyddsförordningen.  

Skapa en stickprovsrutin för verksamhetstillsyn.  

Implementera skapade rutiner gällande personuppgiftsincident, hantering kring 

e-post, hantering kring J, K och H mappar samt registerutdrag.  

Påbörja arbetet gällande passagebehörigheter inom förvaltningen. En rutin är 

framtagen.  

Införa tvåfaktorsinlogg till våra IT-system för att förbättra säkerheten via 

inloggning med tjänstekort. 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

 

 

Lats-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Margareta Udén Hoff 
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Anmälningsärenden juni 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 

 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45  
Borås Stads årsredovisning 2019. 
 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 189  
Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson 
(M): Krav på redogörelse om anmälan av bisysslor. 
Dnr 2020-00063 

 

3. Kommunstyrelsens beslut § 190  
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse.  
Dnr 2020-00064 

 

4. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-25 Undantag från lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service.  
Dnr 2020-00062 
 

5. Kommunfullmäktiges beslut § 70  

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020. 

 

6. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 185  
Förbundsstyrelsens beslut  om överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020. 

 

7. Arbetslivsförvaltningen 2020.05-05 FSG-Protokoll. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut juni 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2020-05-19, § 8-10 

 

               

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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