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Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74 samt virtuellt mötesrum tisdagen den 25 augusti 
2020 kl 14:00 – 17:08, paus kl 15:46 – 16:03.  
Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare, 
efter ordförandes godkännande, i sammanträdet på distans via ett virtuellt 
mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 

 Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare, 
efter ordförandes godkännande, i sammanträdet på distans via ett virtuellt 
mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §.  mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 

Beslutande Ledamöter 

Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (-), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) ersätts på distans av Camilla Kvibro Ståhl (S) 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Irene Samuelsson (C) 
Ninni Dyberg (S) 
Jon Hjärne (L) jäv § 145  
Vivi Roswall (M) deltar på distans  
Marcus Robertsson (M) ersätts på distans av Pernilla Gustafsson (M)  
Eva Eriksson (SD) deltar på distans 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Irene Samuelsson (C) 
Aghil Aghili (L) deltar på distans, ordinarie § 145  
Annette Nordström (M) deltar på distans  
Valéria Kant (KD) deltar på distans 
 

Övriga Tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§ 114 – 118  
Niko Nikolaides, IT-samordnare 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  
Personalföreträdare  
Kristina Nyberg Smahel, Vision, deltar på distans § 118 
 

Justeringens plats och tid Österlånggatan 74, plan 2, Borås, måndag 31 augusti kl 10:00.   
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 1 september 
2020.  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-138 
 Margareta Jensholm  

 Ordförande 
  

 Mats Tolfsson  

 Justerare 
  

 Kristina Ramsälv Waldenström   
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§ 114   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kristina Ramsälv 
Waldenström (-) med Eva Eriksson (SD) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, måndagen den 31 augusti, kl 10.00.       
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§ 115   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes.      
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§ 116   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sommarsituationen  
Efter en intensiv vår har det varit en betydligt lugnare sommar.  
 
Coronasituationen  
Läget är stabilt med få sjukskrivna och det har fungerat bra med 
personalbemanningen. Förvaltningen fortsätter med distansarbete framför allt 
för verksamheterna utredande myndighet, som arbetar hemifrån varannan dag. 
Detta upplägg kommer sannolikt att bestå under hösten.  
 
Samlad mottagningsverksamhet på Fabriksgatan 11  
Vuxenverksamheten flyttar 200902 in i nya lokaler på Fabriksgatan 11. 
All mottagningsverksamhet vad gäller barn, unga och vuxna kommer 
fortsättningsvis att utföras på Fabriksgatan 11.  
 
Granskning av integration och etablering i Borås Stad 
I revisionsplan 2020 har de förtroendevalda revisorerna beslutat om en 
granskning av integration och etablering i Borås Stad. Granskningen omfattar 
bland annat Individ- och familjeomsorgsnämnden och kommer att genomföras 
under 2020.   
 
Anhörigstöd  
Informerade på tidigare ställd fråga från Sverigedemokraterna att Hopptornet 
sedan i våras inte haft igång någon verksamhet kring anhörigstöd.  
Detta kommer inte heller att ske under hösten.  
 
Anhörigvård  
Yxhammarmottagningen arbetar enbart med anhöriga till brukare som går i 
behandling och har ingen möjlighet att arbeta med andra anhöriga.  
Dessa personer hänvisas till anhörigstödet som finns till exempel inom  
Vård- och äldreförvaltningen.   
 
Sociala kontrakt  
Kommenterade kort artiklarna i Borås Tidning rörande boenden på sociala 
kontrakt. Viktigt att dessa boenden standardmässigt är på en godkänd nivå.        
 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 Dnr IFON 2020-00119 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter juli 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning för juli 
2020 med helårsprognos.         

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad som redovisas nämnden.                

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter juli 2020.                   
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§ 118 Dnr IFON 2020-00120 1.2.4.1 

Budget 2021:1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer förslaget till Budget för 2021 
och översänder denna till Kommunstyrelsen.    

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning har inkommit från Alliansen, se bilaga 1.  
Protokollsanteckning har inkommit från Vänsterpartiet, se bilaga 2.  

Alliansen, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i dagens beslut.       

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområden barn och 
familj, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har upprättat ett 
förslag till budget för 2021 utifrån det preliminära kommunbidraget.                 

Beslutsunderlag 

Budget 2021:1 Individ- och familjeomsorgsnämnden                                              
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§ 119 Dnr IFON 2020-00109 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar den framtagna interna 
kontrollplanen för 2021 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan 
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar kommunens 
organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: 

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

Minimera risker, säkra system och rutiner 

Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 

Den interna kontrollplanen för Individ- och familjeomsorgen innehåller en 
väsentlighets- och sannolikhetsbedömning för olika riskbilder. 
 
Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen har tagits med i den 
interna kontrollplanen.  Nämnden har i samband med nämndsmötet i juni 
fastställt de risker som ska finnas med i kontrollplanen. Det kontrollplanen nu 
redovisar är de olika kontrollmoment som ska genomföras för at följa upp de 
identifierade riskerna.     

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2021 IFO 

2. Riskanalys 2021 IFO        
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§ 120 Dnr IFON 2020-00141 1.1.3.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revidering av 
delegationsordningen enligt upprättat förslag.                          

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 
handböcker och praxis.  

Nedan redogörs för förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i 
delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text 
omnämns inte.  

Riksdagen har den 28 maj 2020 fattat beslut om ändring i Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. En ny lagparagraf förs in, 31 a – 31 i § 
LVU. Förändringen rör beslut kring utreseförbud när det finns en påtaglig risk 
för att någon under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå 
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse, eller för att könsstympas.  

Socialnämnden har enligt lagändringen möjlighet att göra ansökan om 
utreseförbud till Förvaltningsrätten eller om inte en ansökan kan inväntas,  
fatta beslut om ett tillfälligt utreseförbud.  

Socialnämnden får för en viss resa besluta om ett tillfälligt undantag från 
utreseförbud. Ett sådant beslut får endast tas om det inte finns någon risk för 
att den unge förs utomlands eller under resan beger sig till annat land för att 
ingå äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.  

Delegat för beslut om ansökan är Socialutskott och för tillfälligt utreseförbud 
Socialutskott och kan inte Socialutskottets beslut avvaktas tas beslut av 
ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande.   

En förtydligande hänvisning till Kommunstyrelsens delegationsordning när det 
gäller vikarie och ställföreträdarskap av förvaltningschef förs även in i 
delegationsordningen.         

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden              

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

Sida 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr IFON 2020-00123 1.2.3.25 

Uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten med 
uppföljning av privata utförare under tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30 
samt översända denna till Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning av ärendet 

När vården genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen 
enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden köper in vård inom flera områden vilka 
systematiskt ska följas upp.  Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på 
ett strukturerat och systematiskt sätt.  
 
Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare som avser 
tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30. Inför uppföljning som gjordes 2019 
hade en ny mall för rapportering av uppföljning har tagits fram för samtliga 
nämnder som använder sig av privata utförare. Denna mall används nu för 
andra gången. Nämnden har gjort en plan för avtalsuppföljning och har under 
det gånga året fokuserat på att ta fram en modell för uppföljning och använt 
denna modell på Hem för vård och boenden inom barn- och ungdomsvård 
respektive vuxenvård. Detta är första gången denna uppföljningsmodell 
används och därför får årets uppföljning ses som en pilot. Modellen kan behöva 
revideras och förändras inför kommande år. SKL Kommentus har under våren 
2020 börjat se på en uppföljningsmodell som då avser de avtal som de har och 
där de även skulle göra vissa uppföljningsinsatser för anslutna kommuner 
såsom Borås stad när det gäller HVB Barn och unga. Nämnden kommer att 
följa detta och om SKL Kommentus genomför uppföljningar även framöver ta 
del av och använda dessa resultat.   

Beslutsunderlag 

1. Pilotprojekt Uppföljning av privata utförare 2020, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden               

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr IFON 2020-00124 1.1.6.3 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
med föreningen Maskrosbarn angående insatsen 
extravuxen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att för perioden 2020-10-01 – 2021-09-30 teckna en överenskommelse om 
Idéburet Offentligt Partnerskap med föreningen Maskrosbarn angående 
insatsen extravuxen.      

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås har under ett antal år arbetat 
med förbättringsåtgärder riktade mot barn- och unga-området genom  
"Program för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad".  

Ett av målområdena i detta program är medskapande, vars syfte är att arbeta 
med barns delaktighet och medskapande på flera nivåer, och enligt rådande 
lagstiftning stärka den enskildes ställning och inflytande över de beslut och 
insatser som rör den enskilde. 

Barn och ungas rätt till delaktighet tas även fram i lagstiftning som t.ex. 
socialtjänstlagen SoL 11 kap. 10 § samt i FN:s barnkonvention, främst artikel 
12. 

Ett Idéburet Offentligt Partnerskap med föreningen Maskrosbarn ligger i linje 
med ovanstående, för att öka barn och ungas delaktighet samt att ständigt 
förbättra socialtjänstens insatser. 

Maskrosbarn ser ett behov av fler insatser inom socialtjänsten. Det är 
socialtjänstens ansvar att tillgodose de barn som är i behov av stöd får de 
insatser barnen är i behov av. Därför vill Maskrosbarn implementera 
Extravuxen inom kommuner, istället för att vara leverantör av insatsen.  
Genom ett IOP kan det säkerställas att båda parter är införstådda med vilka 
förutsättningar som krävs både resurs- och tidsmässigt.        

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)                  
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§ 123 Dnr IFON 2020-00086 1.2.3.25 

Yttrande över Motion: Nollvision för hemlösheten i 
Borås 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att avstyrka motionen med förslag om: 

– Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten 
i Borås. 

– Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under 
IFO-nämnden. 

– Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande 
samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.     

Reservation 

Inger Landström (V) reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttan och 
socialtjänsten samt förtydligande i de kommunalägda bostadsbolagens 
ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. I 
motionen framförs även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till 
särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  

Det föreslås att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna ska 
samlas under IFO-nämnden.  

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med dess 
olika förslag. Däremot är nämnden positiv till en ökad samverkan med de 
kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 
kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet.        

Förslag och yrkanden  

Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska anses besvarad.  
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska bifallas.  
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-25 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till  
Inger Landström (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad.          

Beslutsunderlag 

Motion Nollvision för hemlösheten i Borås                                          
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§ 124 Dnr IFON 2020-00100 1.2.3.25 

Svar på Initiativärende SD - Utreda rättssäkerheten och 
lämpligheten i att ha ett fortsatt avtal med Nya Livet 
Fritsla AB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga den genomförda 
utredningen till handlingarna utan ytterligare beslut.        

Sammanfattning av ärendet 

Ett initiativärende lämnades från Sverigedemokraterna till nämnden den 19 maj 
2020. I initiativärendet yrkades på att förvaltningen fick i uppdrag att utreda 
rättssäkerheten och lämpligheten med ett fortsatt avtal med företaget Nya Livet 
Fritsla AB.  
 
Förvaltningen har genomfört en utredning och i denna beaktat de uppgifter 
som framkommit i initiativärendet.   
 
I begreppet rättssäkerhet ingår att det finns en juridisk trygghet för enskilda 
medborgare om att gällande lagar, anvisningar och rättsregler tillämpas på ett 
konsekvent och förutsägbart sätt.  De rättsregler som gäller avtal med privata 
utförare av offentlig vård är Lag om offentlig upphandling (LOU) och/eller 
Lagen om valfrihetssystem(LOV). Kommuner får, enligt 10 kap. 1 § 
kommunallagen lämna över och anlita privata aktörer som utförare av 
kommunal verksamhet. Privata utförare följs upp utifrån fastställda planer på 
respektive nämnd.  

Borås stad har inte ett ramavtal med Nya Livet Fritsla AB utan de avtal som 
tecknats med företaget har gjorts utifrån direktupphandling, vilket baserats på 
brist på ramavtalsupphandlade företag för avsedd målgrupp. Placeringar av 
enskilda barn i specifika familjehem förmedlade av Nya Livet har gjorts utifrån 
socialtjänstlagen.  
 
Vid de fall när privata företag anlitas kontrolleras om företaget har ekonomiska 
anmärkningar, anmärkningar från Inspektionsmyndighet. När det gäller 
familjehemmet tas referenser, uppgifter ur belastningsregister samt genomförs 
en utredning av familjehemmet i övrigt beträffande lämplighet och möjlighet att 
möta behovet hos det barn som är tilltänkt för placeringen. Placeringarna i de 
av Nya Livet förmedlade familjehemmen har följts upp kontinuerligt och med 
en särskild rapport minst varje halvår. Inget har där framkommit som skulle 
föranleda att misstänka att rättssäkerhet eller lämplighet för de aktuella barnen 
skulle äventyras. I de uppgifter som lämnas i initiativärendet finns inte heller 
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grund för att säga att rättssäkerheten inte hålls. Eventuella bisysslor regleras inte 
i LOU eller i socialtjänstlagen eller andra för placerade barn tillämpliga 
lagstiftningar eller anvisningar. Uppgifterna om eventuella tidigare brister som 
utförts av företagets VD och Vice VD i tidigare anställningar kan inte heller 
sägas inverka på nuvarande rättssäkerhet. Uppgifterna medför dock att 
förtroendet minskar inför att ingå nya eller fortsatta avtal med företaget Nya 
Livet. Förvaltningen har avslutat det pågående avtal som avsåg en placering för 
ett barn.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende SD-IFO gällande Nya Livet Fritsla AB 
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§ 125 Dnr IFON 2020-00108 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka det förslag som 
lämnats av Vård- och äldrenämnden samt översända nedanstående svar på 
remissen.           

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits att yttra sig över Vård- och 
äldrenämndens remiss: Anhörigstöd för barn och unga.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar främst med insatser som är 
individinriktade och behovsprövade men ser behov av att det finns fler så 
kallade lågtröskelverksamheter som är lätta att nå. Anhörigstöd är att se som en 
serviceinsats vilket innebär en lägre tröskel för att söka och kunna ta emot 
hjälp. Anhörigstöd är därmed en viktig förebyggande insats för att förhindra 
eller minska framtida lidande för den enskilde. 

Genom att organisera allt anhörigstöd i en verksamhet samlas kompetensen 
och ökar möjligheterna att erbjuda ett mer anpassat stöd utifrån olika 
målgrupper.  

En samlad enhet kan också upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 
kontakt med och kan därmed bidra till att fler barn i behov av stöd får detta.  

Med en samlad enhet skapas också samordningsvinster och underlättar 
marknadsföring.       

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 
unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 
under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 
barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget.                      

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga - Vård- och äldrenämnden                
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§ 126 Dnr IFON 2020-00097 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss: Reviderad energi- och 
klimatstrategi 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med 
revideringen av Energi- och klimatstrategin och översända svaret till 
Miljönämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till en revidering av energi och 
klimatstrategin. Nämnden ges nu möjlighet att svara på en remiss av strategin. 
Nämnden anser att strategin ansluter väl till arbetet med miljömålen, 
klimatkompensationsinsatserna och arbete kring avfallshantering som redan 
finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan med att minska 
utsläppet av koldioxid genom att minska resandet, använda digital teknik för 
möten etc. Insatser som kopplas såväl till miljö som till energi och klimat.  
 
Nämnden tillstyrker förslaget till ny reviderad strategi.          

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Energi- och klimatstrategi  
2. Missiv                  
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§ 127 Dnr IFON 2020-00125 3.2.1.0 

Yttrande över Remiss: Föreskrifter för avfallshantering 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen och har inget övrigt 
att tillföra i ärendet.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun, 
bestående av föreskrifter för avfallshantering samt avfallsplan. 
 
Denna föreskrift gäller lokalt för avfallshanteringen i Borås Stad. Ändringar i 
föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av 
begränsad omfattning.  
 
Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 
ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för 
Kommunstyrelsen att utfärda anvisningar om utsortering, hantering och 
lämnande av avfall.  
 
För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om 
avfallshantering utfärdade med stöd av dessa eller andra författningar.  
 
Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt avfallsplanen som 
tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Dessa föreskrifter reglerar 
kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 
bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet.  
 
Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av 
någon annan än Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och 
Miljö utsett, om inte annat anges i dessa föreskrifter.                

Beslutsunderlag 

1. Föreskrifter för avfallshantering              
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§ 128 Dnr IFON 2020-00102 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-08-25 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019 
Kommunstyrelsens beslut § 219 
 
Kulturprogram 2020-2023 
Kulturnämndens beslut 2020-06-08, § 81 

Budget 2021 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 259 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 255 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 246  

Rekommendation att förlänga överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 251               
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§ 129 Dnr IFON 2020-00101 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-08-25 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Extra Socialutskott 2020-06-09 protokoll  

Extra Socialutskott 2020-06-11 protokoll  

Socialutskott 2020-06-18 protokoll  

Socialutskott 2020-07-02 protokoll  

Socialutskott 2020-07-30 protokoll  

Extra Socialutskott 2020-08-04 protokoll  

Socialutskott 2020-08-13 protokoll                
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§ 130 Dnr IFON 2020-00136 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 131 Dnr IFON 2020-00137 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.               
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§ 132 Dnr IFON 2020-00139 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.             
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§ 133 Dnr IFON 2020-00140 3.7.2.25 

Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 
6 kap 8a § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 134 Dnr IFON 2020-00142 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 135 Dnr IFON 2020-00143 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 136 Dnr IFON 2020-00144 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 137 Dnr IFON 2020-00145 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 138   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Ordföranden inleder mötet med att hälsa Hans Abrahamson välkommen till 
uppdraget som förvaltningschef vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.      
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