PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-21
Tid:

kl. 13:00-13:57 CKS
kl. 15:18-15:46

Ajournering:

kl. 13:57-14:05
14:05-14:48

Plats:

Boråsregionens etableringscenter, Österlånggatan74, våning 3

Paragrafer:

§ 27 – § 39

Ledamöter:

Mats Tolfsson (S), ordförande,
Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande
Eva Axell (S), andre vice ordförande
Muharrem Binaku (S)
Ninni Dyberg (S)
Inger Landström (S)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Patric Cerny (L) ankom 13:40
Mattias Danielsson (C)
Lars Lyborg (KD)
Andreas Exner (SD) ej närvarande

Tjänstgörande

Leif Häggblom (SD) ersättare för Andreas Exner
Hasse Ikävalko (M) ersättare för Leif Häggblom till 13:14
Sven-Erik Håkansson (C) ersättare för Patric Cerny till 13:40

ersättare:

Ersättare:

Tord Andersson (S)
Marianne Hermansson (S)
Rauno Keekonen (S), lämnar 15:20
Linnéa Boström (S)
Maria Hyllstam (MP) Ankom 13:14
Hasse Ikävalko (M)
Britt-Marie Halldén (L) Ankom 13:49
Sven-Erik Håkansson (C)
Leif Häggblom (SD) Ankom 13:14

Övriga:

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef
Agneta Kettil, verksamhetschef
Hans Abrahamsson, verksamhetschef
Vanja Myrén, verksamhetschef
Evelina Kongbäck, nämndsekreterare
Peder Englund, CKS, lämnar mötet 14:00
Anders Lindstam, CKS, lämnar mötet 14:00
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§ 27

Upprop och val av protokollsjusterare
Beslut
Som justerare väljs Ninni Dyberg (S), Urban Svenkvist (M) som ersättare.
Protokollet justeras fredagen den 24 februari, under dagen på Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
§ 28

Besök och information från CKS, Centrum för Kunskap och
Säkerhet

Besök av Peder Englund Anders Lindstam från Centrum för Kunskap och Säkerhet som
redogjorde för det nätverkande och förebyggande arbetet som den nya instansen arbetar med.
Nämnden fick en utförlig information och chans att ställa frågor under föredragandets gång.
§ 29

Information från förvaltningschefen
Information kring omorganisation och flytt för förvaltningens kommande lokaler. Flyttning av
IFO Barn- och unga är nu genomförd. Nämnden informerades också kring ett par något
olyckliga incidenter vid den nya inflyttningen, då bland annat brandutgångarna ej funnits
tillgängliga vid en översyn, samt att en sprängning av en bil skett utanför förvaltningens lokaler.
Vidare informerade förvaltningschefen kring en händelse som blivit Lex Sarah anmäld, samt en
anmälan till IVO. En fråga från Patric Cerny (L) till förvaltningsledningen angående ett stängt
härberge besvarades av verksamhetschef Vanja Myren.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
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§ 30

Dnr 2017/IFON0057

Årsredovisning
Under 2016 har Individ- och familjeomsorgsnämnden haft två nämndmöten med utbildning samt
4 presidiemöten. Alla kostnader för de nya förvaltningarna/nämnderna under hösten har
hanterats centralt i Borås Stad. En förvaltningschef som anställdes under hösten 2016 har
förberett organisationen och skrivit fram erforderliga underlag. Lokaler har varit en stor
arbetsuppgift att lösa och mycket av lokalplaneringen kommer att fortsätta in på det nya året.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Årsredovisning 2016 Individ- och
familjeomsorgsnämnden och översända denna till Kommunstyrelsen.

§ 31

Dnr 2017/IFON0009

Internkontrollplan

Hans Abrahamsson, verksamhetschef för kvalitet och utvecklingsenheten, föredrar ärendet
En intern kontrollplan har tagits fram utifrån tidigare riskanalys. Vissa justeringar har gjorts i
förslaget dels för att förtydliga vissa riskbilder och dels ta bort riskbilder som bedömts falla
utanför det som följs i den interna kontrollplanen.
Frågor från nämnden kring några av punkterna kring risker för Barn och Unga i planen.
Verksamhetschef Agneta Kettil redogjorde kortfattat och svarade på frågorna.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta den framtagna Interna kontrollplanen för
2017 samt översända planen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

§ 32

Dnr 2016/IFON0014

Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i
domstolar med mera 2017
Individ- och familjeomsorgsnämnden har att fatta beslut om vilka tjänstemän som ges fullmakt
att företräda nämnden i domstolar med mera. Beslutet tas inför varje nytt år. De tjänstemän som
framgår av beslutsförslaget föreslås
få fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som anges.
Beslut
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Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstemän som framgår av
underlaget fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som anges.

§ 33

Dnr 2017/IFON0004

Kartläggning av Hemlöshet 2016 - Borås Stad
I revideringen av Borås Stads program mot hemlöshet beskrevs det arbete som skett kopplat till
de områden som framgår i programmet. Nämnden kompletterar nu med analys om insatsernas
effekter och med förslag på åtgärder.
Förslag och yrkanden
Leif Häggblom (SD) yrkar att godkänna kompletteringen med förändringsförslag 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)
Mattias Danielsson (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
Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna kompletteringen med
förändringsförslag till uppföljningen avseende Borås Stads Program mot hemlöshet och
översända denna till kommunstyrelsen.
Reservaten
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. (Se bilaga)

§ 34

Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg – finansiering
och avtal
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0694

Utväg Södra Älvsborgs verksamhet för barn och vuxna utsatta för våld i nära relationer, samt
våldsutövare är en viktig verksamhet för Borås Stad med Utvägs kompetensstöd till personal och
insatser för berörd målgrupp.
Den aviserade kostnadsökningen för Borås Stad med 375.638 kr beror på
Västragötalandsregionens minskade finansieringsandel och utökning av en årsarbetare till följd av
volymökning i verksamheten. Den personella utökningen finns motiverad i underlaget. Individoch familjeomsorgsnämnden, som betalar för verksamheten har inte fått budgetkompensation
för den aviserade kostnadshöjningen och har inget utrymme i nuvarande budget.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslutar att tillstyrka Rekommendation angående Utväg
Södra Älvsborg – finansiering och avtal, under förutsättning att kostnadsökningen 375.638 kr
kompenseras med motsvarande budgetökning. Förslag från nämnden att bjuda in Utväg Södra
Älvsborg till nämndsammanträde.
§ 35

Övriga frågor
Övrig fråga från Urban Svenkvist (M). Hur ser situationen för barnäktenskap i Borås Stad ut?
Finns det ett särskilt förhållningssätt till dessa inom kommunen? Hans Abrahamsson som
tidigare arbetat med frågor som berört ämnet redogjorde för hur Borås Stad har arbetat med
dessa fåtalet ärenden. Nämnden föreslår efter diskussion i ämnet att en rutin kring ärenden som
rör barnäktenskap ska tas fram. Tjänstemännen tar med sig detta för uppföljning
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§ 36

Sekretessärenden
Särskilt protokoll för sekretessärenden a) - f)
Hans Abrahamsson, verksamhetschef, går ut under sekretessbeslut
Vanja Myrén, verksamhetschef, går ut under sekretessbeslut
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beslutat kring föreslagna beslut vid sekretessärendena
och lägger dessa ärenden till handlingarna.

§ 38

Anmälningsärenden
a) Säker och trygg kommun
Dnr 2017/KS0121 001

b) ”Länge Leve Kärleken” Protokollsutdrag KS, Svar på motion
Dnr 2017/0607 700

c) Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval
Dnr 2017/KS0071, 2017/KS0072

d) Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS, KF
Dnr 2017/KS0356 739

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger
dessa till handlingarna.
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§ 39

Delegationsärenden
a) Anmälan om allvarligt tillbud
Dnr 2017/IFON0050

b) Lex Sarah

Dnr 2017/IFON0054

c) Beslut från IVO

Dnr 2017/IFON0038

d) Beslut från IVO

Dnr 2017/IFON0048

e) Lex Sarah Anmälan
Dnr 2017/IFON0054

f) Delegationsrapport BoU
g) Protokoll FSG

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärenden och lägger
dessa till handlingarna

Justeringsdag: fredagen den 24 februari under dagen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla måndagen den 27 februari 2017.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Ninni Dyberg (S)
Justeringsperson

