PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-12
Tid:

kl. 9:00 – 10:37

Ajournering:

kl. 9:54 – 10:30

Plats:

Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72

Paragrafer:

§ 6 – 13

Ledamöter:

Mats Tolfsson (S), ordförande,
Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande
Muharrem Binaku (S)
Ninni Dyberg (S)
Anna Hedlund (V)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Patric Cerny (L)
Mattias Danielsson (C)
Lars Lyborg (KD)
Andreas Exner (SD)

Tjänstgörande
ersättare:

Tord Andersson (S) för Eva Axell (S)

Ersättare:

Rauno Keekonen (S)
Linnéa Boström (S)
Inger Landström (V)
Maria Hyllstam (MP)
Hasse Ikävalko (M)
Britt-Marie Halldén (L)
Sven-Erik Håkansson (C)
Leif Häggblom (SD)

Övriga:

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef
Agneta Kettil, verksamhetschef
Evelina Kongbäck, nämndsekreterare
Margareta Udén Hoff, protokollförare
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§6

Upprop och val av protokollsjusterare
Beslut
Till justerare väljs Patric Cerny (L) med Muarrhem Binaku (S) som ersättare.
Protokollet justeras fredagen den 16 december under dagen på Österlånggatan 72.
§7

Information från förvaltningschefen
Presentation av Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen.
Information kring omorganisation och flytt för förvaltningens kommande lokaler efter årsskiftet.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
§8

2016/IFON0008 006

Sammanträdesplan 2017
Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Tisd 24 jan kl 16.00
Tisd 21 feb kl 14.00
Tisd 21 mars kl 14.00
Tisd 18 april kl 14.00

Tisd 23 maj kl 14.00
Tisd 20 juni kl 14.00

Tisd 22 aug kl 14.00
Tisd 19 sept kl 14.00

Utskott barn och familj

Utskott vuxen

Månd 9 jan kl 9.30
Månd 23 jan kl 9.30
Månd 6 feb kl 9.30
Månd 20 feb kl 9.30
Månd 6 mars kl 9.30
Månd 20 mars kl 9.30
Månd 3 april kl 9.30
Tisd 18 april kl 9.30
Tisd 2 maj kl 9.30
Månd 15 maj kl 9.30
Månd 29 maj kl 9.30
Månd 12 juni kl 9.30
Månd 26 juni kl 9.30
Månd 10 juli kl 9.30
Månd 7 aug kl 9.30
Månd 21 aug kl 9.30
Månd 4 sept kl 9.30
Månd 18 sept kl 9.30
Månd 2 okt kl 9.30

Månd 16 jan kl 9.30
Månd 13 feb kl 9.30
Månd 13 mars kl 9.30
Månd 10 april kl 9.30
Månd 8 maj kl 9.30
Onsd 7 juni kl 9.30
Månd 3 juli kl 9.30
Månd 14 aug kl 9.30
Månd 11 sept kl 9.30
Månd 9 okt kl 9.30
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Tisd 17 okt kl 14.00
Tisd 21 nov kl 14.00
Tisd 19 dec kl 14.00

Månd 16 okt kl 9.30
Månd 30 okt kl 9.30
Månd 13 nov kl 9.30
Månd 27 nov kl 9.30
Månd 11 dec kl 9.30

Månd 6 nov kl 9.30
Månd 4 dec kl 9.30

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen för 2017
§9

2016/IFON0013 002

Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden kan lämna över viss beslutanderätt till tjänstemän och
utskott. Vilka beslut som förvaltningen och utskottet får fatta framgår av delegationsordningen.
Alla delegationsbeslut ska rapporteras tillbaka till nämnden.
Den framtagna Delegationsordningen bygger på nuvarande delegationsordning för
Stadsdelsnämnderna och för Sociala omsorgsnämnden. De revideringar som har gjorts är med
hänsyn till den nya organsationsens nya chefstitlar och för att skapa en enhetlig
Delegationsordningen för den nya Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar om Delegationsordning för Individ- och
familjeomsorgsnämnden vilken gäller till 2017-01-24.
Protokollsanteckning
Alliansen önskar förtydliga skrivelserna till nämnden genom underskrift av både förvaltningschef
och ordförande.
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§ 10

2016/IFON0014 002

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
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstemän som framgår
av underlaget fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som
anges.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:
- Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren
- Verksamhetschef Agneta Kettil
- Verksamhetschef Vanja Myrén
- Kvalitets- och utvecklingschef Hans Abrahamsson
- Enhetschef Eva Eriksson
- Enhetschef Marianne Gunnarsson
- Enhetschef Sara Jönsson
- Enhetschef Gisela Trapp
- Enhetschef Johan Andersson
- Rättshandläggare Miriam Orlenius
- Den någon av dem vid ett flera tillfällen förordnar i sitt ställe
Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt att vid alla domstolar,
exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja och bevaka Individ- och
familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta
förlikningsförslag.
Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med stöd av denna
fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe förutom domstol iaktta och bevaka
kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivningar av stämningar,
kallelser och handlingar av olika slag.
Denna fullmakt gäller från och med 1 januari 2017 och till och med 2017 års utgång.
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§ 11

2016/IFON0016 002

Val av ledamöter till utskott

Inför ny organisation ska val av ledamöter till två utskott beslutas av Individ- och
familjeomsorgsnämnden; utskott för individärenden gällande barn och familj, samt utskott för
individärenden gällande vuxen.
Förslag och yrkanden
Andreas Exner (SD) yrkar att utskotten formas så att de Rödgröna innehar två ledamöter,
Alliansen har en ledamot samt en suppleant, och SD innehar en suppleant i respektive utskott.
SD har inga synpunkter på vem de två övriga blocken väljer till respektive utskott.
Proposition
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels
till Andreas Exner (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 Andreas Exner (SD) yrkande
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Andreas Exner (SD) yrkande.
Omröstningsresultat

Ledamot/tjänstgörande ersättare
Tord Andersson (S)
Andreas Exner (SD)
Lars Lyborg (KD)
Mattias Danielsson (C)
Patrik Cerny (L)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Anna Hedlund (V)
Ninni Dyberg (S)
Muharrem Binaku (S)
Urban Svenkvist (M)
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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Individ- och familjeomsorgsnämnden har enligt resultatet bifallit majoritetens förslag
Reservaten

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att välja följande ledamöter till utskott barn och
unga: Till utskottets ordförande valdes Mats Tolfsson (S) och Patric Cerny (L) till vice
ordförande. Till ordinarie ledamot Ninni Dyberg (S), ersättare Kristina Ramsälv Waldenström
(MP) och Matthias Danielsson (C)
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att välja följande ledamöter till utskott vuxen:
Till utskottets ordförande valdes Eva Axell (S) och Urban Svenkvist (M) till vice ordförande. Till
ordinarie ledamot valdes Tord Andersson(S) och som ersättare Anna Hedlund (V) samt Lars
Lyborg (KD)
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
§ 12

2016/IFON0015 750

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära
händelser

Alla förvaltningar i Borås Stad har en Plan för hantering av samhällsstörningar och
extraordinära händelser, som är beslutad av respektive nämnd. I planen kan man läsa hur
förvaltningens arbete ska ledas i händelse av en kris. En kris är en allvarlig händelse som
medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt.
Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer information och
kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland kaotiska och
oförutsägbara förhållanden. Krisledningsplanen aktiveras när:
•
•
•

ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav
det finns ett stort behov av kriskommunikation, eller
det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, § 4).
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar om Plan för hantering av samhällsstörningar
och extraordinära händelser.
§ 13
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Anmälningsärenden
a) Protokollsutdrag KS 2016-10-31 § 522 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017, Dnr
2016/IFON0011 006.
b) Protokollsutdrag KS 2016-10-31, § 529 c) Förfrågan om samarbete med den nationella
samordnaren för den sociala barn-och ungdomsvården Dnr 2016/IFON 0010 701
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger
dessa till handlingarna.

7 (8)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-12

Justeringsdag: fredagen den 16 december under dagen, Österlånggatan 72
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 december 2016.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Patric Cerny (L)
Justeringsperson
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