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Sammanträdesdatum 
2019-12-17 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 17 december 2019 kl 14:00 – 14:22 

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Tord Andersson (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Camilla Kvibro (S) 
Björn  Alexandersson (S) 
Anneli Pilelund (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Pernilla Gustafsson (M) 
Annette Nordström (M) 
Anita Spjuth (V) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Myrén Grönlund, verksamhetschef §§ 181 – 190  
Hans Abrahamson, kvalitets- och utvecklingschef §§ 181 – 190  
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§ 181 – 190  
Charlotta Cellbrot, HR-chef §§ 181 – 190  
Jens Ekström, Vision §§ 181 – 190  
Christina Hjers, Vision §§ 181 – 190  
Margareta Jensholm, nämnsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, plan 2, onsdag den 
18 december 2019, kl 16.00  

 

 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 19 december 
2019 

 
 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 181-196 

 Ordförande 
 

  
  
Mats Tolfsson 

 Justerare 
  
 

Jon Hjärne  
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§ 181   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jon Hjärne (L) med  
Ninni Dyberg (S) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, plan 2, onsdag den 18 december 2019, kl 16.00.       
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§ 182   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Ärendet Budget 2020:2 utgår och lyfts vid ett extra nämndsmöte  
fredag 27 december kl 11.00. 
 

Efter justeringen i föredragningslistan fastställes densamma.     
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§ 183   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 
Social hållbart Borås  
Inom ramen för uppdraget med Socialt hållbart Borås medverkar IFO bl a i 
arbetet med att starta upp en Kaa-enhet, vilket står för kommunalt 
aktivitetsansvar, gäller ungdomar som inte börjar eller avbryter gymnasieskolan. 
 

 

 

 

 

Anbudsöppning Badhusgatan 
Ärenden beslutas av januarinämnden. Granskning av inkomna förslag pågår.       
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§ 184 Dnr IFON 2019-00178 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter november 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
november 2019 med helårsprognos.        

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

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning efter november 2019.                  
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§ 185 Dnr IFON 2019-00195 1.2.4.1 

Budget 2020:2  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Ärendet utgår.       
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§ 186 Dnr IFON 2019-00174 1.2.3.25 

Plan för uppföljning av privata utförare 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa planen för 
uppföljning av privata utförare under 2020.    

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden köper in vård inom flera områden vilka 
systematiskt ska följas upp. Under våren 2020 kommer uppföljningsarbetet att 
genomföras i en mindre skala för att ge möjlighet att pröva de framtagna 
granskningsmallarna. Uppföljningen kommer att genomföras av enhetschefer 
och medarbetare med hjälp av verksamhetsutvecklare. Tillsammans kommer 
man att göra avgränsad uppföljning av HVB Barn och unga och HVB Vuxen/ 
Unga Vuxna. Utifrån de erfarenheter som denna uppföljning ger kommer 
uppföljningarna under 2020/2021 att utformas. Den uppföljning som sker i 
mindre skala under våren 2020 kommer att påbörjas under december månad 
2019. Utvalda enhetschefer kommer tillsammans med ansvarig 
verksamhetsutvecklare att skapa en arbetsgrupp för att planera arbetet. I detta 
arbete kommer tidsplan att sättas och utformning av uppföljningsmaterial 
göras.               

Beslutsunderlag 
Plan för uppföljning av privata utförare 2020                         
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§ 187 Dnr IFON 2019-00192 1.2.3.25 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 
Agape gällande Idéburet Offentligt Partnerskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen 
och det Idéburna offentliga partnerskapsavtalet med föreningen Agape under 
perioden 2020-01-01—2020-03-31.              

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape, som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år. Nuvarande 
överenskommelse upphör den 31 december 2019. Fortfarande finns ett litet 
antal personer som inte fått beslut på sin ansökan. För att möjliggöra att dessa 
unga kan fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av 
Migrationsverket, bör överenskommelsen förlängas till sista mars 2020.  
Nämnden har kvarvarande nationellt tilldelade medel som täcker kostnaderna 
för perioden 2020-01-01—2020-03-31.                
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§ 188 Dnr IFON 2019-00179 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstepersoner, 
som framgår av underlaget, fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden enligt angivet sätt.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:  

T f Förvaltningschef/Kvalitets och utvecklingschef Hans Abrahamson  

Verksamhetschef Agneta Kettil 
Verksamhetschef Vanja Myrén Grönlund 
Enhetschef Eva Eriksson 
Enhetschef Marianne Gunnarsson 
Enhetschef Sara Jönsson 
Enhetschef Maria Trygg 
Enhetschef Johan Andersson 
Enhetschef Rebecca Albert 
Socialt ansvarig samordnare (SAS) Daniel Stadig  
Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

Ovan nämnda tjänstepersoner 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 tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe får också, där de 
med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, mottaga och 
kvittera betalningar och säkerheter.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe har, utöver i 
domstol, även rätten att iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.  

Ovan nämnda tjänstepersoner 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 2020 till och med 2020 års utgång.       
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Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka 
tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera.  
Beslutet tas inför varje nytt år. De tjänstepersoner som framgår av 
beslutsförslaget förslås få fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden på det sätt som anges.               
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§ 189 Dnr IFON 2019-00186 1.2.3.25 

Yttrande över remiss - Digital strategi 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Digital strategi 
med lämnande av vissa synpunkter samt översänder svaret till 
Kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit fram en digital strategi som efter remissbehandling 
ska fastställas av kommunfullmäktige.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att en digital strategi tagits 
fram. Som framkommer i strategin står Borås Stad för stora utmaningar där 
digitala lösningar kan vara en del av lösningen av dessa utmaningar. 
Utmaningarna består i så väl svårigheter att rekrytera personal som ökade krav 
från medborgare på lättillgängliga tjänster, lättillgänglig service och samt 
information.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tycker det är bra att den digitala strategin 
lyfter fram att kommunens information ska vara tillgänglig digitalt för att skapa 
insyn, dialog och delaktighet. Dock anser nämnden att det mer måste 
förtydligas att kommunen tar ansvar för att sådan information som inte ska vara 
tillgänglig för allmänheten såsom integritetskänslig samt sekretessbelagd 
information tas om hand på ett rättssäkert sätt.  Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar mycket sådan information och det är viktigt 
att Borås Stads invånare försäkras att informationen skyddas på ett bra sätt.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att meningen som uttrycker 
strategin ”Arbete bör ersättas genom automatisering” bör förtydligas och 
omformuleras då innebörden blir tydlig endast genom texten ovanför 
meningen. Detta gör att meningen lätt kan misstolkas.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig positiva till att det i strategin 
lyfts fram att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, även för de som 
inte har tillgång till digital utrustning. Detta då nämnden kommer i kontakt med 
invånare som helt eller delvis saknar digital utrustning.   

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till digital 
strategi med ovanstående synpunkter.                 

Beslutsunderlag 
1.  Borås Stads Digitala strategi 
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2.  Missiv till Remiss: Digital strategi 2020                  
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§ 190 Dnr IFON 2019-00114 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-12-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 
1. Rutin för personalföreträdare i nämnderna 

 

2. Fastställa dygnspris akutboendet 
Dnr 2019-00202 

 

 

 

 

 

3. Kommunstyrelsens skrivelse 2019-12-09 Svar på remiss: Länsgemensam 
riktlinje vid oro för väntat barn. 
Dnr 2019-00166 
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§ 191 Dnr IFON 2019-00115 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-12-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Socialutskott 2019-11-19 protokoll  

 

2. Extra Socialutskott 2019-11-29 protokoll  
 

3. Socialutskott 2019-12-05 protokoll  
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§ 192 Dnr IFON 2019-00196 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 193 Dnr IFON 2019-00199 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 194 Dnr IFON 2019-00200 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 195 Dnr IFON 2019-00204 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 196   

Övrigt 

Avtackning 
Ordförande Mats Tolfsson avtackade förvaltningschef Anna-Lena Sellergren 
som vid årsskiftet lämnar Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för sitt nya 
uppdrag som chef över Varbergs kommuns socialförvaltning.       
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