
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

  2017-08-22 

 
 

Tid: Kl. 14:00-17:55 
  
 

Ajournering: Kl. 16:15-16:30 & 17:30-17:45 
  
 

Plats: IFO-Förvaltningen Österlånggatan 74, sammanträdesrum Pinocchio 
 

Paragrafer:  § 79 – § 88 
 

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 (V)  
 Kristina Ramsälv Waldenström (MP)  

 Patric Cerny (L), ej närvarande   
  Mattias Danielsson (C)  
 Lars Lyborg (KD)  
 Leif Häggblom (SD) 
 

Tjänstgörande   

ersättare:                Ersättare för Patric Cerny (L) Britt-Marie Halldén (L) 
               

Ersättare: Tord Andersson (S) 
  Marianne Hermansson (S) ej närvarande 
  Rauno Keekonen (S) 
 Magnus Winblad (V)  
 Linnéa Boström (S) 
 Maria Hyllstam (MP), ej närvarande  
 Mattias Karlsson (M) 
 Britt-Marie Halldén (L)  
 Sven-Erik Håkansson (C) 
  Anne-Charlotte Blomqvist (SD), ej närvarande   
 Ingela Josefsson (KD) 
 

Övriga: Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
 Hans Abrahamsson, verksamhetschef 
 Vanja Myrén, verksamhetschef 
 Agneta Kettil, verksamhetschef 
 Malin Länsberg, vikarierande nämndsekreterare 
 Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
 Ann-Helen Segota, HR-chef 
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Sammanträdet inleds med presentation om medborgardialog och syftet med medborgardialog av 
Ingegerd Eriksson och Ann-Marie Ekström. Heli Ropponen, Lasse Jutemar och Anders Solum 
Faeste informerar nämnden om verksamhet öppna insatser vuxen som finns i Borås Stad och 
vilka insatser som erbjuds. Nämnden får möjlighet att ställa frågor och att diskutera med 
enhetscheferna om de olika boendeformerna och verksamheten i stort. 
 

§ 79 

Upprop och val av protokollsjusterare 
 

Beslut  
Som justerare väljs Kristina Ramsälv Waldenström (MP) med Leif Häggblom (SD) som ersättare.  
 
Protokollet justeras tisdag den 29 augusti, klockan 10.00 på Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
 
§ 80 

 
Information från förvaltningschefen 

- Förvaltningschefen Anna-Lena Sellergren informerade om arbetssituationen under 
sommaren. Det har varit en lugn sommar vilket tyder på att det är god kvalitet ute i 
verksamheterna och kompetent personal. Finns viss svårighet som uppstår ibland på 
boende för ensamkommande, där det finns en pågående omställningsprocess som är 
känslig och sårbar. Det kan bero bland annat på personal avslutar sin anställning och 
ungdomar förflyttas mellan olika insatser. Det skapar viss otrygghet som påverkar 
processen.  

 
- Ordförande Mats Tolfsson påminner nämnden om att anmäla sig till förvaltningschef 

gällande informationsmötet den 29 augusti på Textile Fashion Center. Mötet är mellan 
klockan 17.00–18.30 och berör Sociala investeringsmedel till satsning i stadsdel Sjöbo.  
 

- Ordförande informerar också om att del av utbetalning av arvode för juni och juli, istället 
betalas ut under september.  

 
- Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren informerar även om förseningar vid inflyttning 

för Vuxen myndighetsutövning till plan 4-5 i Vulkanus. Planerad inflyttning var i 
september men har nu blivit framflyttat till mitten av december. Det kan förekomma 
ytterligare förseningar, det finns inte en exakt tidsplan framtagen ännu.  
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§ 81     Dnr 2017/IFON0094 049 

 
Budgetuppföljning efter juli 2017 
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård 
föredrog ärendet.  
 

Beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-juli 2017 med 
helårsprognos. 
 
 
 
§ 82      Dnr 2017/IFON0171 041 
 

Budget 2018:1 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden prelimnära kommunbidrag för år 2018 är 267 700 tkr. 
Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt 
för ensamkommande barn. Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård föredrog ärendet. 
 

Beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden fastställer upprättat förslag för år 2018 och översänder 
densamma till Kommunstyrelsen. 
 
Allianspartierna M,L,C och KD deltar inte i beslutet. 
SD deltar inte i beslutet.  

 

 
 
§ 83     Dnr 2017/IFON0172 00 
 

Avgift för mat på stödboendet Kaptensgatan 
 
Kaptensgatans stödboende för vuxna med missbruksproblematik tillhandahåller tillagade 
måltider. Avgiften för maten har inte höjts under många år. Nuvarande intäkter från avgifterna 
täcker inte kostnaderna för livsmedel, livsmedelskontroll och andra kringkostnader. Avgiften för 
mat bör därför höjas så att de täcker kostnaderna. Förslaget är att en höjning görs med 350 
kronor. 
 

Beslut 
Att höja avgiften för mat för de boende på stödboendet på Kapensgatan med 350 kr i månaden 
till 2 020 kr fr.o.m. 1 september 2017.  
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§ 84      Dnr 2017/IFON0173 00 

Identifiering av nya boendealternativ för vuxna samt Bilaga 
förberedande utredning av förutsättningar och former för ett 
drogfritt stödboende för personer som varit i missbruk 
 
Nämnden har i budgeten för 2017 av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda införandet 
av ett stödboende för personer som varit i missbruk. Inom ramen för detta uppdrag har 
nuvarande boendealternativ för vuxna inventerats och behov av nya boendealternativ beskrivits. 
Det finns behov av ett alkohol-/drogfritt stödboende främst för gruppen unga vuxna som varit i 
missbruk.   

Beslut 
Att ge Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag med budget och 
tidsplan till start av ett drogfritt stödboende utifrån formen med baslägenhet och kopplade 
lägenheter.  
Att lägga utredningen av förutsättningar och former för ett drogfritt stödboende för personer 
som varit i missbruk till handlingarna. 
 
 
 

§ 85      

 
Öppna jämförelser, redovisning, analys, återgärder/handlingsplan  
 
Ärendet föredrogs av Hans Abrahamsson, chef för kvalitet och utveckling.  
Öppna jämförelser är en undersökning som görs av Socialstyrelsen. Kommuner över hela Sverige 
besvarar ja- och nejfrågor angående bland annat ekonomiskt bistånd, missbruks- och 
beroendevård och social barn- och ungdomsvård. Baserat på sammanställningen som 
Socialstyrelsen gör, har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en mittenplacering. Det finns 
vissa kommuner med bättre placering och andra med sämre placering.  
 
Genom undersökningen Öppna jämförelser har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
identifierat några utvecklingsområden som det behöver arbetas mer med.  

 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden noterar informationen.  
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§ 86 

Sekretessärende 
 

A) Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
Se separat sekretessprotokoll. 
 

B) Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB  
Se separat sekretessprotokoll.   
 

C) Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
Se separat sekretessprotokoll.  
 

D) Nedläggning av faderskapsutredning  
Se separat sekretessprotokoll.   

 

 

 

§ 87 

 
Anmälningsärenden 

 
Inkomna skrivelser  

1. Kommunstyrelsens skrivelse. Revisionsrapport – Hemlöshet och boendelösningar i Borås 
Stad (2017/IFON0087) 

2. Kommunstyrelsens beslut, redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria-ärenden 
verksamhetsåret 2016 (2017/IFON0161)  

3. Beslut från IVO – Tillsyn av Moldegatan (2017/IFON0092)  

 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger 
dessa till handlingarna. 
 
 
 
§ 88 

Delegationsärenden 

 
Listor med delegationsbeslut från verksamheten  

1. IFO barn och unga Myndighet, maj  
2. IFO barn och unga Myndighet, juni 
3. IFO barn och unga Myndighet, juli  
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§ 88 (forts) 

Övriga delegationsbeslut  
4. Risk för missförhållande (2017/IFON0099) 
5. Risk för missförhållande (2017/IFON0153) 
6. Risk för missförhållande (2017/IFON0154) 
7. Risk för missförhållande (2017/IFON0101) 
8. Risk för missförhållande (2017/IFON0136) 
9. Risk för missförhållande (2017/IFON0162) 
10. Risk för missförhållande (2017/IFON0166) 
11. Risk för missförhållande (2017/IFON0168) 
12. Risk för missförhållande (2017/IFON0169) 
13. Protokoll Utskott BoU 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Justeringsdag: tisdag den 29 augusti, klockan 10.00, Österlånggatan 74, våning 2. 

Justeringen tillkännages på kommunens anslagstavla den 30 augusti, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Länsberg                           Mats Tolfsson                             Kristina Ramsälv Waldenström 
Sekreterare                                  Ordförande                                 Justeringsperson 


