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Sammanträdesdatum 
2018-11-20 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 20 november 2018 kl 14:00 – 15.35 
Paus och ajournering kl 15.03 – 15.30 
 

 

 

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

Närvarande Ersättare 
Tord Andersson (S) 
Björn  Alexandersson (S) 
Rauno Kekkonen (S) 
Maria Hyllstam (MP) 
Sven-Erik Håkansson (C) 
Valéria Kant (KD) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Myrén Grönlund, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare § 155 
Helene Gustafsson, Kommunal 
Jaqueline Hansson, socionomstudent  

Justeringens plats och tid 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, fredag 23 november 
2018.  

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 november 
2018.  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

 

 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 149-166 

  
  

  
 

 Ordförande 
Mats Tolfsson 

 Justerare 
Leif Häggblom  
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§ 149   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Leif Häggblom (SD) väljs som justerande person med Lars Lyborg (KD) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås, fredagen den 23 november 2018.    
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§ 150   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.  
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§ 151   

Information från förvaltningschefen  

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

Sammanfattning av ärendet 
Stödboende 
Utifrån uppdrag från Kommunfullmäktige att starta upp ett stödboende andra 
halvåret 2018, har förvaltningen fått fram kontrakt på tre mindre lägenheter  
fr o m början av 2019. Vi startar därmed upp verksamheten i liten skala och 
planeringen är att ta del av en personallägenhet som ungdomsboendet lämnar. 

Flytt av ungdomsboendet 
Vi skiftar lokaler i början av nästa år mellan nuvarande ungdomsboende på  
Lars Kaggsgatan och stödboendet på Torstensgatan, som en del av 
omställningsplanen för att bäst nyttja stödboendets möjligheter, men även för 
att vi utifrån IVO:s synpunkter inte har samlade boenderum för hela HVB. 

Boende 
Förvaltningen har fått ett förslag från LFF på andrahandslägenheter, 
korridorrum för ensamkommande ungdomar som behöver flytta ut från vårt 
stödboende.  

Evakueringslokaler 
Efter beskrivning från verksamhetsansvariga kring fortsatta vattenläckor i förra 
veckan, ventilationsproblem, hantering av byggmaterial, samt beskrivning kring 
el- och säkerhetsproblematiken, har förvaltningschef skickat begäran om att 
LFF ska ta fram evakueringslokaler för de mest drabbade våningsplanen i 
Saturnus. Verksamhetsansvariga tar fram en evakueringsplan för att klargöra 
hur många medarbetare och vilka det gäller, vilka lokaler vi inte kan sitta kvar i 
och vilka som måste lämnas.    
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§ 152 Dnr IFON 2018-00207 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter oktober 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
oktober 2018 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 oktober 2018.                           
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§ 153 Dnr IFON 2018-00206 1.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan föregående kvartal då det endast 
rapporterades fyra ej verkställda beslut och i aktuell rapportering handlar det 
om 18 ej verkställda beslut.  

Vi kan fastställa att den största orsaken till ökningen av ej verkställda beslut 
som vi kan se är intern öppenvård. Ökningen beror troligtvis på att fler ärenden 
går till intern öppenvård samt att de månader som vi rapporterar var under 
sommaren. Under denna period har den interna öppenvården en lägre 
bemanning. 

Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 
att två tidigare gynnande beslut gällande kontaktfamiljer som ej verkställts 
under kvartal 2, har verkställts under sommaren. Ett av de aktuella besluten 
gällande kontaktperson är på väg att verkställas och de barn som fått gynnande 
beslut gällande intern öppenvård så är uppstart på gång inom en snar framtid.               

Beslutsunderlag 
1. Redovisningsrapport för tredje kvartalet 2018.                                              
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§ 154 Dnr IFON 2018-00195 1.4.2.2 

Medborgardialog Bäckängsgymnasiet 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga rapporten från årets 
Medborgardialog till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog den 
25 oktober på Bäckängsgymnasiet. 180 elever har svarat på en enkät kring 
socialtjänsten. Jämförelser med resultaten från förra årets medborgardialog på 
Viskastrandsgymnasiet har även gjorts.  Eleverna hade möjlighet att fritt lämna 
sina synpunkter. Det framkom att relativt många hade begränsad kunskap och 
önskade mer information. Det stora flertalet hade en generellt positiv 
uppfattning om socialtjänsten och hade uppfattningen att socialtjänsten behövs 
och kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna om det behövs. Något som är viktigt 
att notera och visar på att det finns i grunden en tanke och en tilltro till att 
verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen har möjlighet och gör en viktig 
insats. Synpunkter som är viktiga att ta med i den fortsatta planeringen och 
utvecklingen inom nämnden.            

Beslutsunderlag 
1. Medborgardialog 2018-10-25 Bäckängsgymnasiet Resultatrapport 

2. Medborgardialoger jämförelse mellan 2017 och 2018                  
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§ 155 Dnr IFON 2018-00196 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2018 års hemlöshetskartläggning. 

Sammanfattning av ärendet 
Årets hemlöshetskartläggning bygger på Socialstyrelsens nationella 
undersökning och dess definitioner av hemlöshetsituationer. Enkätfrågorna har 
besvarats av medarbetare inom Socialtjänstens fyra förvaltningar och visar på 
personers hemlöshetssituation under vecka 36.  

Antal registreringar är markant högre än 2017. Främst har ökningen skett i 
situation 2. Att enheten Unga vuxna tillkommit innebär att det blivit lättare för 
en del av målgruppen att söka hjälp och därmed blir målgruppen även mer 
synlig.  

Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend, vilket är 
motsatt den nationella trenden i landet. Orsaken kan vara handläggarnas 
medvetenhet och stringens i bedömning av behovet gällande sociala kontrakt 
och övergångslägenheter. 

Oroväckande är att många i åldrarna 18 – 35 år är inom situation 1. Det finns 
ett behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av 
målgruppen och hitta framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. 

 

 

Viktigt är att fortsätta det förebyggande arbetet inom Vräkningsförebyggande 
enheten. Ett stort antal av de hemlösa är förälder till barn, 18 år eller yngre, 
vilket drabbar barnen hårt oavsett i vilken situation den hemlösa befinner sig.  

Inom situation 3 återfinns familjer som före verkställighet av vräkning väljer att 
flytta och exempelvis bo tillfälligt hos släktingar och bekanta.  

Förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning: 

Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 

Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 

Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, både 
Klintesväng och Badhusgatan berörs. 

Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  
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Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har 
förmedlats till Kommunstyrelsen för beslut.  

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 
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§ 156 Dnr IFON 2018-00188 1.2.3.25 

Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden tillstyrker motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet    

Beslutsunderlag 
Individ och familjeomsorgsnämnden delar motionärernas syn på värdet av att 
den mat som serveras i Borås Stad ska vara bra och näringsriktigt. Inom 
nämndens ansvarsområde finns endast mindre enheter som serverar mat som 
köps ifrån Borås Stad. De som äter maten har påverkansmöjligheter genom 
regelbundna husmöten där de kan lämna synpunkter på det som serveras.          
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§ 157 Dnr IFON 2018-00189 1.2.3.25 

Motion: En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan 
vårdnadshavare och socialtjänst 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om att det införs en 
ny socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 
timmar efter det att en minderårig gripits för brott.  
 

Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden väljer att avstyrka förslaget främst av den 
anledningen att förslaget är detaljstyrt och nämnden bedömer att innehållet i 
förslaget redan regleras utifrån skyddsbedömningar som utifrån 
Socialtjänstlagen ska göras beträffande barn och unga.                

Beslutsunderlag 
1. Motion om en ny socialtjänstgaranti                  
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§ 158 Dnr IFON 2018-00220 1.1.3.0 

Tider för nämndsammanträden och socialutskott 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen för 2019.    

 

 
 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden Socialutskott  
Onsd 2 jan kl 14.00 

Torsd 17 jan kl 9.30 
Tisd 22 jan kl 14.00 Torsd 31 jan kl 9.30 

Torsd 14 feb kl 9.30 
Tisd 19 feb kl 14.00 Torsd  28 feb kl 9.30 
 Torsd 14 mars kl 9.30 
Tisd 19 mars kl 14.00 Torsd 28 mars kl 9.30 
 

 

 

Torsd 11 april kl 9.30 
Onsd 24 april kl 14.00 Torsd 25 april kl 9.30 

Torsd 9 maj kl 9.30 
Tisd 21 maj kl 14.00 Torsd 23 maj kl 9.30 

Onsd 5 juni kl 9.30 
Tisd 18 juni kl 14.00 Torsd 20 juni kl 9.30 
 
 
 

Torsd 4 juli kl 9.30 
Torsd 1 aug kl 9.30 
Torsd 15 aug kl 9.30 

Onsd 21 aug kl 14.00 Torsd 29 aug kl 9.30 
 

  

Torsd 12 sept kl 9.30 
Tisd 24 sept kl 14.00 Torsd 26 sept kl 9.30 
 

 

 

Torsd 10 okt kl 9.30 
Tisd 22 okt kl 14.00 Torsd 24 okt kl 9.30 

Torsd 7 nov kl 9.30 
Tisd 19 nov kl 14.00 Torsd 21 nov kl 9.30 

Torsd 5 dec kl 9.30 
Tisd 17 dec kl 14.00 Torsd 19 dec kl 9.30 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(21) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-20 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

159 Dnr IFON 2018-00164 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2018-11-20 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Inga inkomna anmälningsärenden.        

Sammanfattning av ärendet 
Inga inkomna anmälningsärenden.              
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§ 160 Dnr IFON 2018-00165 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2018-11-20 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
IFO Socialutskott protokoll 2018-10-11 
IFO Socialutskott protokoll 2018-10-25 
IFO Socialutskott protokoll 2018-11-08              
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§ 161 Dnr IFON 2018-00209 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 162 Dnr IFON 2018-00215 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 163 Dnr IFON 2018-00216 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 164 Dnr IFON 2018-00217 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.      
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§ 165 Dnr IFON 2018-00218 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.       



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(21) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-20 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 166 Dnr IFON 2018-00219 1.2.3.25 

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

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning bifogas.         
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