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 Utdragsbes tyrkande  
 

Plats och tid 
Kommunhuset 9 januari kl. 13.30-16.40 
Paus 14.45-14.55  
 

Beslutande C Leif Sternfeldt, ordförande   
 M Elise Benjaminsson   
 S Jessica Rodén  
 L Niklas Herneryd  
 SD Natalia E Henriksson  
    
   
    
Övriga närvarande    
Ej tjänstgörande ersättare    
 S Bodil Wennerström  
 S Yasin Abbes  
 KD Rune Imberg  
    
    
   
   
 
 

  

Tjänstemän  Johanna Dahllöf, nämndsekreterare  
  Lars-Åke Johansson, ordförande arbetslivs-

nämnden Borås Stad 
 

  Lisa Dahlberg, ordförande kommunstyrelsen § 1–2  
  Tomas Johansson, vice ordförande kommun-

styrelsen 
§ 1–2 

  Ann Iberius Orrvik, vice ordförande social-
nämnden 

§ 1–2 

  Christina Engström, tillförordnad verksam-
hetschef 

 

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

  

Utses att justera Elise Benjaminsson 
  
Justeringens plats och tid Kinna 2020-01-16 
  
Underskrifter Sekreterare     
  Johanna Dahllöf   
     
 Ordförande  
  Leif Sternfeldt  
     
 Justerare  
 Elise Benjaminsson  
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 ANSLAGSBEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom  

anslag på www.mark.se  
 
Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 
Sammanträdesdatum 2020-01-09 
 
Anslaget är publicerat 2020-01-16 – 2020-02-07 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   
 Johanna Dahllöf  
 
  

http://www.mark.se/
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Innehållsförteckning 
 

   

 Erfarenheter från Borås Stad § 1  

Uppstart arbetsmarknadsenheten  § 2  

Revidering av delegationsordning  § 3  

Aktuella händelser § 4  
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§ 1/2020    

 
Erfarenheter från Borås Stad 

Ärendet 
Arbetslivsnämnden har funnits i Borås Stad sedan år 2011. Arbetsutskottet får 
på dagens sammanträde information om Borås Stads erfarenheter med en ar-
betsmarknadsenhet.  
 
Dagens sammanträde 
Lars-Åke Johansson, ordförande i arbetslivsnämnden Borås Stad redogör för 
ärendet.  

 

Ärendet diskuteras. 

 
 

Arbetsutskottet tar del av informationen och tackar Lars-Åke Johansson för 
besöket. 

 

_______________ 

  



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 5 (7) 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 2020-01-09 
  

 J us te randes  s ign Utdragsbes tyrkande  
 

§ 2/2020   Dnr 2020-3 600-1 

 
Uppstart arbetsmarknadsenheten 

Arbetsutskottets beslut  
 
Förvaltningschef får i uppdrag att redovisa prioriterade utredningsuppdrag för 
arbetsmarknadsenheten på nämndens sammanträde den 23 januari. Förslaget 
utgör underlag så att nämnden kan besluta om utredningsuppdrag för arbets-
marknadsenhetens verksamhet. 
 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är från och med 2020-01-01 ansvarig över en 
samlad enhet för arbetsmarknadsfrågor.  
 
Arbetsutskottet får på dagens sammanträde information om arbetsmarknads-
enhetens uppstart. 
 
Dagens sammanträde 
Tillförordnad verksamhetschef Christina Engström redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att redovisa prioriterade 
utredningsuppdrag för arbetsmarknadsenheten på nämndens sammanträde 
den 23 januari. Förslaget utgör underlag så att nämnden kan besluta om ut-
redningsuppdrag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

 

Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 3/2020   Dnr 2019- 2019-32 002-12 

 

Revidering av delegationsordning 

Arbetsutskottets beslut  
 
Ärendet lämnas till nämnden utan förslag till beslut. 
 

Ärendet. 
Barn- och utbildningsnämnden har en förteckning över de beslut som nämn-
den delegerar till utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd i 
kommunen. Delegationsordningen är ett levande dokument som varierar över 
tid. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu sett ett behov av några revide-
ringar. 
 
Ärendets behandling 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-03 

Förslag till reviderad delegationsordning 2020-01-03 

 
Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Johanna Dahllöf redogör för ärendet. 

 

Ärendet diskuteras. 

 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att ärendet lämnas till nämnden utan förslag till beslut. 

 
Förslaget antas. 

 

_______________ 
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§ 4/2019 

 

Aktuella händelser 
 

Ingen hade något att rapportera. 

 

_______________ 
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