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§ 47

Upprop och val av protokollsjusterare
Beslut
Som justerare väljs Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Eva Axell (S) som ersättare.
Protokollet justeras fredagen den 21 april, under dagen på Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Ramnåsgatan 1, våning 3.

§ 48

Information från förvaltningschefen
Ingen information från förvaltningschefen

§ 49

Dnr 2017/IFON0094

Budgetuppföljning mars
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje
månad och redovisar denna för nämnden. Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård
föredrog ärendet. Fråga från ledamöterna om P-O kan undersöka möjligheterna att kunna
särredovisa verksamhetsmåtten för de ensamkommande barnen separat.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari -mars 2017 med
helårsprognos.
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§ 50

Dnr 2017/IFON0083

Mer medmänsklighet i Borås! - remiss

Staden har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en överenskommelse
med ett flertal organisationer som en viktig förutsättning inför kommande samverkan och
överenskommelser.
Nämnden har sedan motionen skrevs haft ett samordningsuppdrag för att möta de ideella krafter
som arbetat med stöd till EU-migranter samt dagtid upplåtit akutboendets Kastanjens lokaler till
LP-kontakt som har en dagverksamhet med inriktning personer med missbruksproblematik varav
många är socialt utsatta och hemlösa. Nämnden ställer sig positivt till motionärens intention att
arbeta vidare med hur man kan utveckla strukturer för samverkan med ideella krafter för att
förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.
Förslag och yrkanden
Leif Häggblom (SD) yrkar att avslag på motionen i form av ändringsyrkande, (se bilaga)
Proposition
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels
till Leif Häggblom (SD) yrkande och finner förstnämnd proposition med övervägande ja
besvarad.
Votering
Följande propositionsordning föreslås och godkännes.
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Leif Häggbloms (SD) yrkande
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Leif Häggbloms (SD) yrkande.
Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare
Leif Häggblom (SD)
Lars Lyborg (KD)
Sven-Erik Håkansson (C)
Patrik Cerny (L)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Inger Landström (V)
Ninni Dyberg (S)
Muharrem Binaku (S)
Urban Svenkvist (M)
Eva Axell (S)
Mats Tolfsson (S)
Summa

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Nej-röst Avstår från att rösta
X

1
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Beslut
Nämnden avstår från att yttra sig avseende att uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete
för att i samverkan med lämpliga myndigheter och ideella krafter upprätta ett råd och stödcenter
för EU-migranter i enlighet med motionens intentioner.
Reservaten
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. (Se bilaga)

§ 51

Dnr 2017/IFON0071

Borås stads Miljömål och Borås stads miljöpolicy - remiss

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till reviderade
Miljömål 2017-2020 samt Miljöpolicy i Borås Stad.
Miljöpolicyn är nu separerad från Miljömålen i ett separat styrdokument, vilket är bra då
miljömålen som styrdokument är en plan.
Miljömålen och Miljöpolicyn har båda ett bra och relevant innehåll. Beträffande några av
miljömålen har Individ- och familjeomsorgen lämnat ett antal synpunkter och förslag till
förtydliganden.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ” Borås Stads miljömål
2017-2020” och ” Miljöpolicy för Borås stad” med nedan angivna kommentarer och synpunkter,
samt att godkänna förslaget till remissvar avseende Borås Stads Miljömål och Miljöpolicy och
översända denna till Miljö- och konsumentnämnden.
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna avstår från att delta i beslutet.
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§ 52

Dnr 2017/IFON0041

Översiktsplan för Borås stad - remiss

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till
”Översiktplan för Borås stad”. Översiktsplanen är ett paraply för kommunens planarbete och ska
redovisa grunddrag i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man
tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen ger vägledning
detaljplanering och bygglov. Förslag till ”Översiktsplan för Borås stad” består av fördjupade
översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Kommunstyrelsen
ansvarar för arbetet med översiktsplanering och Kommunfullmäktige antar översiktsplaner samt
tar beslut om tematiska tillägg och aktualitetsförklaring.

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till remissvar avseende
”Översiktsplan för Borås” med nedan angivna förslag till tillägg samt att översända Individ- och
familjeomsorgsförvaltningens förslag som Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet. (Se bil på protokollssanteckning)

§ 53

Dnr 2017/IFON0098

Riktlinjer för ungdomsmottagningar - remiss

En partsammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra kommunalförbunden,
Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen samt Närhälsan har tagit fram ett nytt
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Dokumentet avser att gälla
under tidsperioden 2018-2022. Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner
och Västra Götalandsregionen och syftar till att ge mer jämlika förutsättningar för ungdomar att
få tillgång till ungdomsmottagningens insatser. Tidigare Inriktningsdokument har löpt ut och skall
ersättas med ett nytt.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar samt
att översända svaret till Västra Götalandsregionen.
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§ 54

Dnr 2017/IFON0039

Revisionsrapport Hemlöshet – remiss

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads verksamhet med boendelösningar för hemlösa är
ändamålsenlig. Individ- och familjeomsorgsnämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att
det finns brister i samordningen som leder till att det blir svårt att uppnå målen i programmet
mot hemlöshet. Nämnden har i sitt remissvar närmare preciserat de förbättringar som behöver
ses över.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har utifrån det nya särskilda samordningsansvaret för de
sociala boendefrågorna tagit initiativ till presidiemöten med bostadsbolag och övriga berörda
nämnder. Detta som ett första steg för att därefter arbeta vidare med utveckling för att förbättra
åtgärder mot hemlöshet.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar avseende
Stadsrevisionens granskning av Borås Stads verksamhet med boendelösningar för hemlösa samt
att översända denna till Stadsrevisionen.

§ 55

Dnr 2017/IFON0108

Komplettering KF:s uppdrag för IFON 2017

KF efterfrågar ett förtydligande om hur Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att
genomföra uppdragen.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förtydligandet gällande
KF:s uppdrag 2017.

§ 56

Dnr 2017/IFON0088

Åldersuppskrivning ensamkommande barn – remiss

Individ- och familjeomsorgnämnden avser att ta fram en riktlinje för handläggningen av
ensamkommande asylsökande ungdomar där Migrationsverket förändrar åldern på den
asylsökande
Förslag och yrkanden
Leif Häggblom (SD) yrkar avslag på beslutet i form av ändringsyrkande, (se bilaga). Urban
Svenkvist (M) yrkar på återremittering av ärendet, med bifall av KD, C och L. Majoriteten yrkar
på att ställa M, C, L och KD:s förslag om återremiss i proposition mot att beslutet tas under
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dagens möte. Vidare yrkar majoriteten på att det förslag som vinner vid votering ska ställas i
proposition mot det inkommande ändringsyrkandet från Urban Svenkvist (M), (se bil.).
Proposition 1
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition till majoritetens förslag om att beslutet om
Åldersuppskrivning ska tas under dagens möte mot M, C, L och KD:s förslag om återremiss och
finner förstnämnd proposition ja besvarad.
Votering
Följande propositionsordning föreslås och godkännes:
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller M, CL och KD:s förslag röstar
nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla M, CL och KD:s förslag om återremiss.
Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare
Leif Häggblom (SD)
Lars Lyborg (KD)
Sven-Erik Håkansson (C)
Patrik Cerny (L)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Inger Landström (V)
Ninni Dyberg (S)
Muharrem Binaku (S)
Urban Svenkvist (M)
Eva Axell (S)
Mats Tolfsson (S)
Summa

Ja-röst

X
X
X
X
X
X
6

Nej-röst Avstår från att rösta
X
X
X
X

X
5

Proposition 2
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels
till Urban Svenskvists (M) ändringsyrkande och finner förstnämnd proposition ja besvarad.
Votering
Följande propositionsordning föreslås och godkännes:
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Urban Svenkvists (M) förslag
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Urban Svenkvists (M) förslag.
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Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare
Leif Häggblom (SD)
Lars Lyborg (KD)
Sven-Erik Håkansson (C)
Patrik Cerny (L)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Inger Landström (V)
Ninni Dyberg (S)
Muharrem Binaku (S)
Urban Svenkvist (M)
Eva Axell (S)
Mats Tolfsson (S)
Summa

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
7

Nej-röst Avstår från att rösta
X
X
X

X
3

1

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnen beslutar enligt ovanstående förslag till riktlinje för
handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande ungdomar vars ålder förändras,
med undantag för alternativ B som istället ska formuleras enligt följande:
B. Ensamkommande som får ett tillfälligt överklagningsbart beslut från Migrationsverkets om
åldersuppskrivning till 18 år eller äldre innan ett slutligt avgörande i asylprocessen. Överklagas
Migrationsverkets beslut flyttas inte ungdomen innan beslutet prövats i högre instans och vunnit
laga kraft. Ett beslut fattas om tillfällig vård i avvaktan på den juridiska processen dock längst tills
ungdomen fyller 18 år utifrån den ursprungligt registrerade åldern.

§ 57

Dnr 2017/IFON0009

Regler för intern kontrollplan – remiss

Kommunfullmäktige har i mars 2014 fastställt regler för intern kontroll. Av
reglerna framgår att varje nämnd och bolag, vilka har det yttersta ansvaret
för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, ska upprätta en
organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar för
denna. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
regler och anvisningar. Detta arbete har skett i samverkan med grundskoleförvaltningen och
Vård- och äldreförvaltningen.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna regler och anvisningar för intern
kontroll.
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§ 58

Dnr 2016/IFON0013

Delegater Handräckning

Under rubriken Vård enligt LVU i delegationsförteckningen, punkt 12, finns angivet
delegater gällande beslut om att begära handräckning för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU, då utskotts beslut inte kan avvaktas.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att följande namngivna personer, tillsammans med
redan angivna delgater i gällande delegationsförteckning, får besluta om polishandräckning enligt
43 § 2 punkt LVU: Ulrika Djerf, Barbara Liikaluoma Berger, Malin Lindelöf, Josephine Apelqvist,
Eva Hultqvist, Carina Toivonen, Monika Johannesson, Catrin Karlsson och Maria Trygg.

§ 59

Sekretessärende
Redovisas på särskilt protokoll

§ 60

Anmälningsärenden

1. Lekfrämjandet – uppmaning/manifest
2. Borås Stad – Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl
Dnr BN 2015-887

3. Skrivelse från Migrationsverket – information om brandskydd
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger
dessa till handlingarna.
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§ 61

Delegationsärenden
1. Risk för missförhållande
2. Risk för missförhållande
3. Begäran om Yttrande från IVO
4. Polisanmälan
5. Delegationsrapport Vuxen
6. Protokoll Utskott
7. Risk för missförhållande
8. Dom - Ej verkställda beslut – Förvaltningsrätten i Jönköping
9. Dom - Ej verkställda beslut – Förvaltningsrätten i Jönköping
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärenden och lägger
dessa till handlingarna

Justeringsdag: fredagen den 21 april under dagen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla måndagen den 24 april 2017.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Kristina Ramsälv Waldenström(MP)
Justeringsperson
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Reservation 2017/IFON0083
Sverigedemokraterna reserverar oss till fördel för vårt egna ändringsyrkande. Gällande
remissvar på motion: Mer medmänsklighet i Borås!

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Staten, genom Migrationsverket, ansvarar för migrationspolitiken. I pågående
åldersbedömningar av ensamkommande då defår sin ålder uppskriven till 18 år
eller äldre drar Migrationsverket in den statliga ersättningen till kommunerna för
omhändertagande. Migrationsvereket drar in ersättningen oavsett om beslutet
vunnit laga kraft eller ej.
Migrationsverkets ställningstagande försättter kommunerna i svåra situationer då
bristen på riktlinjer för kommunerna saknas. När ingen ersättning utbetalas blir det
ekonomiskt svårt för kommunerna att behandla ensamkommande som bedömts
över 18 år såsom barn. Staten övervältrar kostnader på kommunerna utan att ge
kommunerna vägledning om hur situationen ska hanteras.
I grunden är vår inställning att Migrationsverkets beslut angående ålder ska följas.
Dock innebär det svåra omställningar för de ensamkommande som får sin ålder
uppskriven. Det kan dock inte vara kommunens ansvar att göra omfattande
åtgärder för människor som bedömts som vuxna utan att en biståndsbedömning
sker. Huvudregeln ska vara att insatser för den som fått sin ålder uppskriven ska
hanteras via biståndsbedömning och inte ges generellt.
IFO-nämnden har tidigare i år gjort en bedömning av hur de sänkta
ersättningsbeloppen från Migrationsverket för ensamkommande barn och
ungdomar kommer att påverka nämndens förutsättningar att hålla budgeten och hur
verksamheten ska anpassas, särskilt genom avveckling av konsulentstödda
boenden.
Förslaget från rödgröna majoriteten innebär att de ekonomiska beräkningar som
gjorts om att det fanns förutsättningar för att klara verksamheten inom budget även
med sänkta ersättningar äventyras.
Förslag till beslut
Punkterna B och D i föreslagna riktlinjer ändras till en gemensam punkt B.
Ensamkommande som får ett beslut om åldersuppskrivning till 18 år eller äldre,
oavsett om det är ett tillfälligt beslut innan slutligt avgörande i asylprocessen eller
om det sker i samband med avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Oavsett om
Migrationsverkets beslut överklagas och inte vunnit laga kraft upphör Individ- och
familjeomsorgens ansvar. Ansöker ungdomen om fortsatt vård ska Individ- och
familjeomsorgsnämnden pröva om det finns särskilda vårdbehov. Om det inte finns
särskilt vårdbehov upphör vården och ungdomen flyttas ut från kommunens
boende.

