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Närvarande Ersättare 
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Annette Nordström (M) 
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§ 121   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Ninni Dyberg (S) väljs som justerande person med Hasse Ikävalko (M) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, plan 2, torsdag 26 september 2019, kl 9.00.            
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§ 122   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes utan justeringar.            
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§ 123   

Information Tillitsresan  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.           

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsstrategerna Ewa Luvö och Jan Olausson lämnar information om 
Tillitsresan, Borås Stads satsning på ett modernt och mindre detaljstyrt sätt att 
arbeta.           
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§ 124 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.          

Sammanfattning av ärendet 

Varit på budgetberedning och PLUPP-samtal och informerat om nämndens 
ekonomiska läge. Beskrivit volymökning, kostnadsnivå och handlingsplan 
gällande prognosunderskott, samt beskrivit behov av tillskott inför 2020.         
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§ 125 Dnr IFON 2019-00131 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter augusti 2019, tertial 2  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna tertialrapporten och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. Efter 
augusti ska Individ- och familjeomsorgsnämnden även inge tertial 2 till 
Kommunstyrelsen.  

Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog den 
månadsuppföljning med rapport som har upprättats efter tertial 2.                 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 – 2019                  
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§ 126 Dnr IFON 2019-00130 1.2.4.0 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
september 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdrag utanför budget och skicka denna till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, september 2019, 
nämndens rapport.                

Beslutsunderlag 

Nämnderna följer upp uppdragen från Kommunfullmäktige som inte ingår i 
budgeten i samband med tertial 2 varje år.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart uppdrag som gäller 
personalfrågor.  

I beslutsredovisningen finns en redovisning av hur nämnden hittills arbetet med 
dessa frågor.                  
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§ 127 Dnr IFON 2019-00134 1.2.3.25 

Redovisning vid tertial 2, 2019, av nämndens arbete 
med förstärkt familjehemsvård 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av nämndens arbete med förstärkt 
familjehemsvård, tertial 2 2019.             

Sammanfattning av ärendet 

För att öka kvaliteten inom familjehemsvården och på så sätt knyta till sig och 
öka antalet interna familjehem presenterades ett antal åtgärder i en utredning 
gällande förstärkt familjehemsvård 2016. Beslut om förstärkt familjehemsvård 
och därmed att införliva åtgärderna i utredningen fattades vid Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, 2017-05-23. Uppföljning av beslutet presenterades 
och godkändes vid Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde 2019-
05-21.  

 

 

 

 

De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 
aktiviteter och förstärkning inom flera områden. Exempel på områden som 
utvecklats är råd, stöd och uppföljning, beredskapstelefon, rekrytering av 
familjehem/jourhem, ersättningsnivåer och fokus på stöd gällande de placerade 
barnens skolgång. Den senaste aktiviteten som genomförts under sommaren 
kring marknadsföring och rekrytering är att upprätta konton på olika sociala 
medier. Innehållsstrategierna för detta är händelser i befintliga familjehem, 
händelser i familjehemsenheten och utbildning med information. Satsningen 
syftar till att ge olika typer av information på ett sätt som når en bred målgrupp.               



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr IFON 2019-00138 1.2.3.25 

Framställan om medel från den centrala sociala 
budgeten 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att göra en framställan till 
kommunstyrelsen om medel från den centrala sociala budgeten för 2019 med 
3 569 tkr  
 
och av Kommunstyrelsen begära centralt avsatta budgetmedel för till 
socialrådgivare kopplat till den nya familjecentralen i centrum med 150 tkr för 
perioden september-december 2019  
 

samt att översända framställan till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden gör en framställan om medel från den 
centrala sociala budgeten för 2019. Framställan berör två verksamheter dels 
Institutionsvård utifrån tvång i öppenvård dels Borås ungdomsmottagning.  
De medel som finns avsatta för nämndens verksamhet sedan tidigare i 
budgeten täcker inte de förändrade och ökade kostnader som uppkommit 
utifrån centrala beslut och överenskommelser. Nämnden gör också en begäran 
att få ta del av medel som avsatts för att starta en ny familjecentral i centrum av 
Borås. Medlen avser Individ- och familjeomsorgens medverkan i 
Familjecentralen med en socialrådgivare. Socialrådgivaren har anställts 1 
oktober 2019 och nämnden begär medel för perioden 1 oktober -31 december 
2019.                

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr IFON 2019-00127 1.2.4.2 

Miljömålsuppföljning 2019, tertial 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga miljörapporten 
efter tertial 2 till handlingarna och att skicka denna till Miljö- och 
konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Miljörapport efter tertial 2. Vissa miljömål och indikatorer följs upp och 
rapporteras efter tertial 2. I årsredovisningen för 2019 ges en komplett 
redovisning för miljöarbetet under året.               

Beslutsunderlag 

1. Miljömålsuppföljning 2019,tertial 2              
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§ 130 Dnr IFON 2019-00128 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut 2019, kvartal 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § 
SoL t.o.m. den 2019-06-30.        

Sammanfattning av ärendet 

Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående 
kvartal rapporterades sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras 
två ej verkställda beslut.  

Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska, troligtvis kan det bero på den 
nu än mer noggranna bedömningen vid beslut om kontaktfamilj eller 
kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten under en period haft mer 
resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett till minskade 
väntetider för barnen/de unga.        

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 2 2019                 
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§ 131 Dnr IFON 2019-00103 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
inkomna synpunkter för tiden januari-juni 2019 till handlingarna samt skicka 
denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett synpunktshanteringssystem 
för att erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Statistik över synpunkterna redovisas två gånger per år för respektive nämnd. 
Här redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari 
till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. Nämnden har relativt få synpunkter som kommer in 
via synpunktshanteringssystemet. Synpunkter framförs även i dialog direkt med 
handläggare och arbetsledare, vilket ofta resulterar i att verksamheten utvecklas 
och lär sig beträffande dialog och bemötande. Under våren 2019 har ett antal av 
synpunkterna berört myndighetsutövning inom området Barn och unga.                

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019             
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§ 132 Dnr IFON 2019-00087 3.6.8.25 

Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Strategi för Borås 
Stads friluftsliv samt översänder svaret till Fritids- och folkhälsonämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har upprättat ett förslag till Strategi för Borås 
Stads friluftsliv utifrån ett uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till 
grund för det fortsatta konkreta arbetet. 

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att det i strategin lyfts fram 
att aktiviteter som är kostnadsfria samt inte kräver stora mängder utrustning 
skall prioriteras. Positivt är också att strategin lyfter fram att informationen skall 
anpassas på olika språk samt till invånare med särskilda behov. Detta är till gagn 
för de ekonomiskt och socialt utsatta grupperna i Borås Stad. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom Strategi för Borås Stads 
friluftsliv.              

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv                  
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§ 133 Dnr IFON 2019-00090 1.2.3.25 

Motion från SD: Familjecentral i Serviceort 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad och 
översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in till Borås Stad med ett förslag om att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 

ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 

serviceorter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra 
sig över motionen.  
 
Familjecentral är ett bra sätt att samverka kring förebyggande insatser och det 
finns ett behov av detta för alla grupper och i alla bostadsområden. Det handlar 
främst om var och när resurser ska prioriteras för denna utveckling. 
Utvecklingen i Borås har gått från två till tre och nu en fjärde familjecentral. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare 
familjecentraler och då gärna i någon serviceort. Utveckling av 
familjecentralsbaserad samverkan kräver dock omfattande investeringar i 
förberedelser, ekonomisk samverkan och lokaler. Den fjärde familjecentralen 
behöver först startas upp och effekterna följas upp under en period innan det 
finns förutsättningar att överväga ytterligare familjecentraler även om detta kan 
vara en långsiktig strategi. Nämnden anser därmed motionen besvarad.      

 Förslag och yttranden  

Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska anses besvarad.  
Eva Eriksson (SD) yrkar att motionen ska tillstyrkas. Se bilaga.  

Proposition 

Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Eva 
Eriksson (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.  

Reservation 

Eva Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.        
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Beslutsunderlag 

1. Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och Anders Alftberg 
(SD) Familjecentral i Serviceort                

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr IFON 2019-00093 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-09-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Översyn av samtliga nämndsreglementen i samband med ny mandatperiod 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19 

2. Budget 2020 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17  § 297  

3. Ökad uppmärksamhet vad gäller högerextremism 

4. Miljörapport för Borås Stad 2018 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-22  § 166  

5. Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle.  
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19 § 320               
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§ 135 Dnr IFON 2019-00094 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-09-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Socialutskott 2019-08-15 protokoll  

2. Socialutskott 2019-08-21 protokoll  

3. Socialutskott 2019-08-29 protokoll  

4. Socialutskott 2019-09-12 protokoll                
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§ 136 Dnr IFON 2019-00135 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr IFON 2019-00139 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 138   

Övrigt 

Patric Cerny (L) avslutar i och med dagens sammanträde sin tid som ledamot i 
Individ- och familjeomsorgsnämnden. Ordförande Mats Tolfsson tackade 
Patric Cerny för gott samarbete genom åren och överlämnade en blomma.  



Borås 
2019 09 24 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Ärende 13. Motion från SD: Familjecentral i Serviceort 

 

 

Alternativt beslutsförslag   

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker rubricerad motion med motiveringen att 
familjecentralerna ska serva alla, även de som bor utanför Borås centrala delar. Då den 
rådande verksamhetsstrukturen  missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter, 
så är uppförandet av en familjecentral i en av våra serviceorter en viktig åtgärd för att 
säkerställa en mer likvärdig samhällsservice i kommunen. Viktigt att beakta är också att 
människor i utsatt ställning bör ha servicen så nära som möjligt.                  
    

 

 

Sverigedemokraterna förslår med anledning av ovan Individ- och familjeomsorgsnämnden besluta, 

Att Tillstyrka motionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

Eva Eriksson, Ledamot  

Susanne Karlsson , Ersättare  
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