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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 18 december 2018 kl 14.00 – 15.00 

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) 
Mattias Karlsson (M) 

n-Erik 
léria Ka
n-Charl

Sve Håkansson (C) 
Va nt (KD) 
An otte Blomqvist (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitets- och utvecklingschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Grönlund Myrén, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Helene Gustafson, Kommunal 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare § 172 

Justeringens plats och tid 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, fredagen 21 
december 2018 

 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 december 
2018 

 
 

  
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 167-181 

 Ordförande 
 

  
  

  
 

Mats Tolfsson 

 Justerare 
Urban Svenkvist  
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§ 167 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Urban Svenkvist (M) väljs som justerande person med Eva Axell (S) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås fredagen den 21 december 2018.       
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§ 168 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.  
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§ 169 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till dagens protokoll.    

Sammanfattning av ärendet 
Lokaler  
I veckan kommer evakueringen av en grupp att göras från Saturnus till tillfälliga 
lokaler på Fabriksgatan.  

Nämndsmöte 
Den nya nämnden kommer brevledes att kallas till konstituerande möte 
onsdagen den 2 januari 2019, kl 14.00 i lokal Pinocchio, Österlånggatan 74, 
Borås.  

Utbildningsdag för nya nämnden  
Utbildning för alla ledamöter i nya nämnden sker tisdagen den 5 februari 2019, 
kl 9.00 – 16.00. Dagen är en nämndsammanträdesdag. Kallelse kommer.  
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§ 170 Dnr IFON 2018-00211 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter november 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
november 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 november 2018.                
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§ 171 Dnr IFON 2018-00210 1.1.3.1 

Fullmakt att företräda Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har att fatta beslut om vilka tjänstemän 
som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera. Beslutet tas 
inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som 
anges.             

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstemän som 
framgår av underlaget fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgs-
nämnden på det sätt som anges. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till: 

- Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren 

- Verksamhetschef Agneta Kettil 

- Verksamhetschef Vanja Myrén 

- Kvalitets- och utvecklingschef Hans Abrahamson 

- Enhetschef Eva Eriksson 

- Enhetschef Marianne Gunnarsson 

- Enhetschef Sara Jönsson 

- Enhetschef Maria Trygg 

- Enhetschef Gisela Trapp 

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

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe förutom domstol iaktta 
och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt. 

Ovan nämnda tjänstemän 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 2019 och till och med 2019 års 
utgång.                     
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§ 172 Dnr IFON 2018-00123 1.2.3.25 

Återrapportering Lupp - Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 2017 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna återrapporteringen av Lupp - Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 2017.     

Patric Cerny (L) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning bifogas.            

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Syftet 
med Lupp är bland annat att förbättra Borås Stads verksamheter, möjliggöra 
inflytande för unga samt ta tillvara ungas synpunkter. Resultatet av Lupp är ett 
av flera underlag som ligger till grund för det strategiska arbetet inom IFO. 
Nedan följer exempel på handlingsplaner som är upprättade i enlighet med 
resultat från 2017 års Lupp.  

I programmet för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad står bland 
annat följande: En viktig insats för goda uppväxtvillkor för barn och unga är att 
göra dem delaktiga i beslutsprocessen som rör dem och att tillvarata deras 
kompetens. Utifrån programmets förbättringsområden finns en handlingsplan 
med aktiviteter för att strategiskt och långsiktigt stärka den sociala barn- och 
ungdomsvården i Borås stad. I handlingsplanen finns bland annat aktiviteter 
kring evidensbaserad praktik och systemteoretiskt arbetssätt. Dessa går i linje 
med ett antal av de utvecklingsområden som identifierats i resultaten i Lupp. 

I Lupp belyses skillnader utifrån kön, bakgrund och tillhörighet. Det har 
konstaterats att det saknas kunskap huruvida beslut samt insatsers omfattning 
och utformning skiljer sig åt i förvaltningen beroende av kön. IFO har under 
2018 upprättat en plan för jämställdhetsintegrering utifrån Borås Stads program 
för jämställdhetsintegrering. I planen framgår att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande 
genus. Det framgår också att nämnden ska säkra ett likvärdigt och gott 
bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön.  
Utöver det ska nämnden identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter 
utifrån likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers 
omfattning och utformning.  

Utifrån Borås Stads Drogpolitiska program har Individ- och 
familjeomsorgsnämnden tagit fram en egen drogpolitisk handlingsplan som 
även ligger i linje med förbättringsområden utifrån Lupp. Utifrån denna 
handlingsplan har aktiviteter upprättats där målet är att antalet barn och unga 
som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt 
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med alkohol, successivt ska minska. Några av dessa aktiviteter är bland annat 
sammanställning av material till skolor, föräldrar och personal gällande attityden 
till Cannabis. Detta material tas fram av Fältgruppen under hösten 2018. IFO 
Vuxen kommer under 2019 se över om gymnasieskolan ska erbjudas 
informationstillfällen. IFO har Samordningsuppdraget för barn och unga i 
riskzon vilket innebär att vi ansvarar för att samverkan sker i olika former 
såsom SIP, Västbus och SSPF.  

IFO barn och unga arbetar med frågor kring barn och ungas rättigheter, 
inflytande och delaktighet på flera sätt, vilket är ett av förbättringsområdena i 
Lupp. Förvaltningen har valt att bland annat lägga extra fokus på individuella 
planer för att öka den enskildes delaktighet och medbestämmande. Därför har 
IFO fattat beslut om att dels öka antalet samordnade individuella planer (SIP) 
och påbörja användandet av lokala samordnade individuella planer (LoSIP) i 
samverkan med andra förvaltningar. 

En SIP upprättas när en person har behov av samordnade insatser från både 
kommun och landsting (SoL 2 kap. 7 §).  De två huvudmännen ska tillsammans 
med den enskilde planera för insatser, där behov hos den enskilde synliggörs 
och ansvarsfördelning mellan huvudmännen tydliggörs. Vidare ska planeringen 
utgå från den enskildes önskemål och behov samt den enskildes hela 
livssituation. Eftersom den enskilde har möjlighet att påverka innehållet i en 
SIP har den enskilde även möjlighet att påverka sin egen situation.  

En LoSIP fungerar som en SIP, med skillnaden att det handlar om att 
samordna insatser kring enskilda mellan förvaltningar inom Borås Stad. I 
dagsläget finns en överenskommelse mellan IFO och grundskola i Borås Stad 
att använda LoSIP vid samverkansmöten. Förhoppningen är att fler 
förvaltningar framöver ska ansluta sig till att använda verktyget. 

Åtgärdsplan för att öka delaktighet och inflytande 

 

Beslutsunderlag 
1. Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017.           
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§ 173 Dnr IFON 2018-00231 1.2.3.25 

Begäran om radering av personuppgifter med stöd av 
Dataskyddsförordningen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 174 Dnr IFON 2018-00166 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2018-12-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Inga inkomna anmälningsärenden.         

Sammanfattning av ärendet 
Inga inkomna anmälningsärenden.                



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(19) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 175 Dnr IFON 2018-00167 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2018-12-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskott 2018-11-22 protokoll  

Socialutskott 2018-12-06 protokoll                



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(19) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 176 Dnr IFON 2018-00227 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 177 Dnr IFON 2018-00229 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 178 Dnr IFON 2018-00230 1.2.3.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.       
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§ 179 Dnr IFON 2018-00237 1.2.3.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 180 Dnr IFON 2018-00240 1.2.3.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-18 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 181 Dnr IFON 2018-00241 1.2.3.25 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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