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Sammanträdesdatum 
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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, Borås, tisdagen den 18 september 2018, 
kl 14:00 – 15.50. Paus och ajournering 15.19 – 15.40.  

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Urban Svenkvist (M), 1:e vice ordförande 
Tord Andersson (S), ersättare för Eva Axell (S), 2:e vice ordförande 
Binaku Muharrem (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Inger Landström (V) 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP) 
Patric Cerny (L) 
Sven-Erik Håkansson (C), ersättare för Mattias Danielsson (C) 
Lars Lyborg (KD) 
Leif Häggblom (SD) 

Närvarande Ersättare 
Björn Alexandersson (S) från kl 14.14 
Rauno Kekkonen (S) 
Maria Hyllstam (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Valéria Kant (KD) 

Övriga Tjänstemän §§ 118 - 134 
Hans Abrahamson, kvalitets- och utvecklingschef  
Vanja Grönlund Myrén, verksamhetschef  
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomienheten 
Charlotta Cellbroth, HR-chef  
Helene Gustafsson, Kommunal  
Amira Peljto Sirriyeh, metodhandledare Familjerätten  
Joline Pirainnen Olsson, socionomstudent  
 

Justeringens plats och tid Tisdagen 25 september 2018, kl 13.00, Österlånggatan 74, Borås.   
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 september 
2018.  

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 118-137 

 Margareta Jensholm  

 Ordförande 
  

 Mats Tolfsson  

 Justerare 
  

 Lars Lyborg   
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§ 118 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Lars Lyborg (L) väljs som justerande person med Ninni Dyberg (S) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, tisdagen den 25 september 2018.   
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§ 119 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes.  
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§ 120 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
T f förvaltningschef Hans Abrahamson gav information om den nationella 
SAS-konferens som just nu pågår i Borås med Borås Stad som värd.  
SAS = socialt ansvarig samordnare.  
 

I arbetet med marknadsföring och rekrytering av fler familjehem har en 
informationsfilm tagits fram. Filmen kommer att visas nämnden vid ett senare 
möte.  
 

Redogjorde för den inträffade personuppgiftsincidenten, handläggningen av 
incidenten samt de förbättringsåtgärder i informationshanteringssystemet som 
kommit till stånd.  
 

För femte sommaren i rad har Borås Stad anställt unga kommunutvecklare. 
Unga kommunutvecklare är ett feriearbete, en möjlighet till inflytande och ett 
sätt att ge ett ungdomsperspektiv på utvecklingsfrågor inom kommunen. 
Presenterade kort det arbete om ”Medskapande delaktighet hos unga som 
behöver stöd” som tre unga kommunutvecklare tagit fram för Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens räkning.   
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§ 121 Dnr IFON 2018-00182 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2018, tertial 2  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Uppföljningen av 
den interna kontrollplanen efter tertial 2, 2018 samt att översända denna till 
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
efter tertial 2 2018.              

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan 2018, tertial 2.                
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§ 122 Dnr IFON 2018-00176 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter augusti 2018, 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 - 2018                  
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§ 123 Dnr IFON 2018-00011 1.1.3.1 

Översyn av akutboende 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna rapporten. 
Att göra akutplatserna biståndsbedömda efter 10 nätter under en 30-dagars 
period, innan en ny period eventuellt påbörjas.  
Att ha öppet året runt. 

Detta under förutsättning att erforderliga budgetmedel skjuts till samt att skicka 
underlaget till Kommunfullmäktige.   
 

Ett ändringsyrkande har inkommit från Urban Svenkvist (M). Se bilaga.  
Urban Svenkvist (M) och Lars Lyborg (L) yrkar på votering och reserverar sig  
till fördel för det egna förslaget. 

Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar Ja.  
Den som bifaller Urban Svenkvists (M) förslag röstar Nej. 
Vinner Ja har nämnden beslutat bifalla majoritetens förslag. 

Ordförande ställer förslagen på proposition och finner att nämnden beslutar 
enligt det föreliggande förslaget. 

 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare   

Ja-
röst 

Nej-
röst 

Avstår  
från att rösta 

Leif Häggblom  SD   x   
Lars Lyborg KD   x   
Sven-Erik Håkansson C x     
Patric Cerny L   x   
Kristina Ramsälv 
Waldenström MP x     
Inger Landström V x     
Ninni Dyberg S x     
Muharrem Binaku S x     
Tord Andersson  S x     
Urban Svenkvist M    x   
Mats Tolfsson S  x     
Resultat   7 4  0 
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Sammanfattning av ärendet 
Individ och familjeomsorgsnämnden fick i uppdrag i Budget 2018 att utvärdera 
och vid behov ompröva verksamheten på Badhusgatan (Natthärbärget 
Kastanjen). Frågan om öppethållande även under sommarhalvåret skulle ingå i 
omprövningen.  

En arbetsgrupp sammansatt av politiker inom IFO nämnd och tjänstemän har 
gjort en översyn av nämndens akutboendeplatser för målgruppen i en akut 
hemlös situation. Syftet har varit större rättssäkerhet och tydliggörande av 
ansvar och behov vilket kan uppnås genom att biståndsbedöma platserna efter 
10 nätter och utöka öppettiderna till året runt. 

I uppdraget ingår inte en översyn av samtliga akutboendeplatser som nämnden 
förfogar över men arbetsgruppen har ändå valt att utifrån ett helhetsperspektiv  
beskriva förändringsförslag även när det gäller Klintesväng. 

Beslutsunderlag 
Uppdrag från Kommunfullmäktige gällande akutboende.           
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§ 124 Dnr IFON 2018-00134 1.2.3.25 

Rapport synpunktshantering januari - juni 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner och lägger halvårsrapporten 
för synpunktshanteringen till handlingarna.        

Beslutsunderlag 
1. Halvårsrapport Synpunktshantering 
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§ 125 Dnr IFON 2018-00125 1.2.3.25 

Remiss: Skrivelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund om remiss avseende revidering av 
Västbus riktlinjer  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att svara på överlämnad remiss 
från det politiska ramrådsorganet (SRO) utifrån framtaget förslag.        

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 2018-09-18: Missiv avseende remiss ”Revidering av Västbus riktlinjer” 

2. Bilaga 2018-09-18: Revidering av Västbus - Överenskommelsen som ska 
ersätta Västbus riktlinjer ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 
0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompentens från 
kommuner och Västra Götalandsregionen, 2019-2020” 

3. Bilaga 2018-09-18: Sammanfattning av förslag till förändringar ”PM- Vad är 
förändrat i Västbus riktlinjer?” 

4. Bilaga 2018-09-18: Svarsmall för remiss – Västbus riktlinjer                  
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§ 126 Dnr IFON 2018-00149 1.2.3.25 

Redovisning av hur arbetet med barn och ungas 
inflytande och delaktighet genomförs inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget som under 
2018 ska redovisa för Kommunstyrelsen hur arbetet med barn och ungas 
inflytande och delaktighet genomförs.  
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§ 127 Dnr IFON 2018-00181 1.2.3.25 

Redovisning vid tertial 2, 2018, av nämndens arbete 
med förstärkt familjehemsvård  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna redovisningen av nämndens arbete med förstärkt 
familjehemsvård, tertial 2 2018.        
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§ 128 Dnr IFON 2018-00177 1.2.4.2 

Miljömålsuppföljning tertial 2, 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga miljörapporten 
till handlingarna och att skicka denna till Miljö- och konsumentnämnden.         

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport, tertial 2.                  
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§ 129 Dnr IFON 2018-00192 2.8.2.25 

Ansökan om kamerabevakningstillstånd  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att hos Datainspektionen ansöka om kamerabevakningstillstånd för entrén till 
den öppna mötesplatsen Träffen.       

Sammanfattning av ärendet 
Träffen är en öppen mötesplats för personer med missbruk och psykisk ohälsa.  
Personer som inte är nyktra eller drogfria kommer ibland till verksamheten 
vilket i sin tur medför en otrygg arbetsmiljö för personalen. För att öka 
tryggheten i arbetsmiljön finns ett förslag om att installera en kamera inomhus i 
entrén som riktas mot gången utanför den öppna mötesplatsen. Tillstånd söks 
hos Datainspektionen.               
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§ 130 Dnr IFON 2018-00102 1.3.1.4 

Delegationsordning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen 
enligt förslag   

Sammanfattning av ärendet 
De nu aktuella förändringarna i delegationsordningen avser dels vem som har 
delegation att utreda Lex Sarah och dels delegation kring att avge yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg i de fall där yttrande inte enbart rör ett 
enskilt ärende eller en enskild tillsyn av en enhet.   
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§ 131 Dnr IFON 2018-00110 1.1.3.1 

Initiativärende om Extratjänster  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga skrivelsen med det 
kompletterande svaret beträffande extratjänster till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Alliansen har inkommit med ett initiativärende rörande extratjänster. I ärendet 
lämnades ett antal frågor kring Extratjänster. Svaret på en av frågorna fanns inte 
med i det ärende som behandlades under nämndens augustisammanträde. 
Frågan var: Vilka konsekvenserna bli det, för den anställde och för nämnden, 
om statsbidraget försvinner? 

Här ges en komplettering med svar kring denna fråga. För den anställde kan 
effekten bli att anställningen upphör och personen återgår till stöd och 
planering inom Arbetsförmedling och/eller Borås stads verksamhet inom 
Arbetslivsnämnden. Under tiden den anställde har en extratjänst finns vanligtvis 
en planering att personen ska söka utbildning eller annat arbete och att 
extratjänsten är en del i att träna språket eller få arbetslivserfarenheter. Upphör 
Extratjänsten så återgår personen till den tidigare planeringen. 
 
För nämndens del blir konsekvenserna att de arbetsuppgifter som utförs av den 
anställde behöver hanteras på annat sätt. I vissa fall rör det sig om uppgifter 
som då inte skulle bli utförda eller som behöver delas mellan övriga anställda 
inom nämndens verksamheter.       
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§ 132 Dnr IFON 1423  

Information om Medborgardialog  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att genomföra en Medborgardialog på Bäckängsgymnasiet i Borås, torsdagen 
den 25 oktober 2018, kl 09.30 – 13.00, med fokus på ungdomars uppfattning 
kring information och delaktighet rörande socialtjänsten.  
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§ 133 Dnr IFON 2018-00138 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2018-09-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
1. Delårsrapport januari-april 2018 

Dnr 2018-00382 

2. Regional strategi för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. ANDTS 
2018-2021 från Länsstyrelsen Västra Götalands län 
KS 2018-00596 1 

3. Rekommendation om att ställa sig bakom komplettering av 
överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med ... 
KS Protokollsutdrag 2018-08-20  § 362 

4. Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022 
Protokollsutdrag 2018-08-20  § 363 

5. Personalekonomisk redovisning 2017 
KS beslut 201800215  
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§ 134 Dnr IFON 2018-00139 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2018-09-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokoll Socialutskott 180816 

2. Delegationsrapporter IFO Barn och unga Myndighet 180501 – 180831  

3. Utredning lex Sarah  
Dnr 2018-00055 

4. Protokoll Socialutskott 180830 

5. Delegationsrapport IFO Vuxen Myndighet 180701 - 180731 

6. Utredning lex Sarah  
Dnr 2018-00148 
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§ 135 Dnr IFON 2018-00191 1.2.3.25 

Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.                    
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§ 136 Dnr IFON 2018-00193 1.2.3.25 

Faderskapsutredning enligt 2 kap 1 § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.                   
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§ 137 Dnr IFON 2018-00194 1.2.3.25 

Faderskapsutredning enligt 2 kap 1 § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.                     



Från: Urban Svenkvist 
Skickat: den 14 september 2018 14:39 
Ämne: Ändringsyrkande i ärende 2018-00011 1.1.1.3.1 Översyn av akutboende 
 
 
 
Det yrkas ändring av beslutsförslaget på så sätt att perioden förlängs till 60 dagar varunder akutplatser 
ska biståndsbedömas efter 10 nätter. 
 
Urban Svenkvist M 
 
 
 


	Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2018-09-18 protokoll
	Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Fastställande av föredragningslista
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Information från förvaltningschefen
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Intern kontrollplan 2018, tertial 2
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Budgetuppföljning efter augusti 2018, tertial 2
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Översyn av akutboende
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Rapport synpunktshantering januari - juni 2018
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Beslutsunderlag

	Remiss: Skrivelse från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om remiss avseende revidering av Västbus riktlinjer
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Beslutsunderlag

	Redovisning av hur arbetet med barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs inom Individ- och familjeomsorgsnämnden
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Redovisning vid tertial 2, 2018, av nämndens arbete med förstärkt familjehemsvård
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Miljömålsuppföljning tertial 2, 2018
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Beslutsunderlag

	Ansökan om kamerabevakningstillstånd
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Delegationsordning 2018
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Initiativärende om Extratjänster
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Information om Medborgardialog
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Anmälningsärenden 2018-09-18
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Delegationsbeslut 2018-09-18
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Faderskapsutredning enligt 2 kap 1 § FB
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Faderskapsutredning enligt 2 kap 1 § FB
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut


	Ändringsyrkande i ärende 2018-00011 1.1.1.3.1 Översyn av akutboende

