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Sammanträdesdatum 
2019-12-27 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, fredagen den 27 december 2019 kl 11:00–12:26. 
Ajournering kl 12:07–12:20. 

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 Ståhl (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Pernilla Gustafsson (M) 

Övriga Tjänstemän 
Hans Abrahamson, t f förvaltningschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Charlotta Cellbrot, HR-chef  
Maria Mencevski, HR-specialist   
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  
Hasse Ekblom, Vision 
Jens Ekström, Vision  
Sara Andersson, SSR 
 

 

 
 

Erik Jullander, Borås Tidning 

Justeringens plats och tid I anslutning till dagens möte.  

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 december 
2019. 

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 197-199 

  
  

  
 

 Ordförande 
Mats Tolfsson 

 Justerare 
 

  
 
  

Hasse Ikävalko  
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Ärendelista 
§ 197  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare ............................................ 3 
§ 198  

Fastställande av föredragningslista ...................................................................... 4 
§ 199 Dnr IFON 2019-00195 1.2.4.1 

Budget 2020:2 ...................................................................................................... 5 
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§ 197   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M). 
Protokollet justeras i anslutning till dagens möte.        
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§ 198   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.       
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§ 199 Dnr IFON 2019-00195 1.2.4.1 

Budget 2020:2  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till 
budget för år 2020 med följande ändringar och tillägg 

- Budgeten som är avsatt för Smedjan minskas med 650 tkr motsvarande en 
tjänst och förvaltningen får i uppdrag att se över hur verksamheten kan 
anpassas utifrån minskad budget samt med stöd av övrig 
öppenvårdsverksamhet.  

- Nämnden ger förvaltningen ett uppdrag att se över den öppenvård som 
bedrivs inom förvaltningen och se vilka synergieffekter och 
kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan.   

- Besparingsåtgärderna inom nämndens område utgörs av 2385 tkr. Utifrån 
förändringarna och tilläggen sker textändringar i budgeten.  

Budgeten översänds till Kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 
Inger Landström (V) önskar en tydlig risk- och konsekvensanalys kring vad 
besparingsförslagen innebär på kort och lång sikt för de personer som behöver 
våra tjänster. 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet av Budget 2020:2. Se protokollsanteckning.        

Yrkande 
Sverigedemokraterna lägger ett tilläggsyrkande till Budget 2020:2, se bilaga. 
Mats Tolfsson (S) yrkar på avslag.  

Beslut av tilläggsyrkande enligt acklamation  
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att avslå yrkandet.  

Reservation  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

Facklig medverkan  
Fackliga företrädare medverkar vid mötet och får möjlighet att framföra sina 
synpunkter.   
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Sammanfattning av ärendet 
Budget 2 bygger vidare på tidigare utskickad Budget 1, nu med reviderad text 
utifrån förändringar i verksamheten och till följd av omvärldsförändringar, samt 
efter genomgånget ekonomiskt underlag. Nya uppdrag har även tillförts 
nämnden i samband med 2020 års budget för Borås Stad.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänstens insatser för  
barn och unga.  Det ska finnas tillgång till öppna insatser för att möta barns, 
ungas och vårdnadshavares olika behov. Nämnden ska i nära samarbete med 
hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får 
det skydd och stöd som de behöver. Det som är bäst för barnet ska här vara 
avgörande.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för familjerätt, familjerådgivning 
samt social rådgivning och stöd på familjecentraler. I nämndens område finns 
även samordning av Barnahus som är ett samlat stöd för utsatta barn. 
Nämnden ansvarar även för verkställande av ungdomstjänst. I nämndens 
ansvarsområde finns även stöd och insatser för ensamkommande barn. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänstens insatser för 
unga vuxna. Nämnden ansvarar för att unga vuxna och vuxna med beroende  
och missbruk får den hjälp och vård som hen behöver för att komma ifrån 
missbruket. Nämnden har även ansvaret att arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Detta 
omfattar även spelmissbruk.  
 
Nämnden har två av kommunalfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen, samt ett 
samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen. Nämnden vill ge tidiga och 
förebyggande insatser, samt utveckla samverkan för att vård och stöd för den 
enskilde så långt som möjligt ska kunna bedrivas i Borås. 
Nämnden har även ansvaret för att samordna stadens arbete mot hemlöshet. 

En satsning på systemteoretiskt synsätt  utgör en viktig  åtgärd för att med de 
egna insatserna ge ett samlat stöd till barn, ungdomar och personer med 
missbruksproblem samt i delaktighet med dem ta tillvara på och stärka deras 
egna resurser. Nämndens verksamhet syftar till att de som kommer i kontakt 
med ska utveckla sina resurser så att de får möjlighet att leva ett så självständigt 
liv som möjligt. 
  
Den bild och kartläggning som nämnden har gjort som beskriver ökningen av 
olika gruppers behov av insatser relaterat till nämndens ekonomiska 
förutsättningar är en stor utmaning.  
 
Individ- och familjeomsorgen har fått utökat kommunbidrag med 12 300 tkr 
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jämfört med budget 2020:1. Nämnden har även utökade ekonomiska åtagande 
till Ungdomsmottagningen, ett nytt drogfritt stödboende och en utökning av 
Barnahus. Utifrån detta planerar nämnden flera besparingsåtgärder med totalt 
3 035 tkr. för att ha en budget i balans.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Budget 2019:2 Individ- och familjeomsorgsnämnden    
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