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Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 19 november 2019 kl 14:00 – 15:15. 
Paus och ajournering kl 14:45 – 15:05.  

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande ersätts av Tord Andersson (S)  
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande, mötesordförande  
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Björn Alexandersson (S) 
Ninni Dyberg (S) jäv § 173  
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Camilla Kvibro Ståhl (S) ordinarie § 173 
Anneli Pilelund (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Pernilla Gustafsson (M) 
Valéria Kant (KD) 
Susanne Karlsson (SD) 
Anita Spjuth (V) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitets- och utvecklingschef 
Vanja Myrén Grönlund, verksamhetschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen  
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, den 21 november 
2019, kl 13:00.  

 

 
 

 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 22 november 
2019.  

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 163-180 
 

  

 
 Ordförande 

Hasse Ikävalko (M)  
  

 
 Justerare 

Eva Eriksson (SD)   
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§ 163  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

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

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, plan 2, torsdagen den 21 november kl 13.00.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 164  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.       

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-19 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 165  

Information från förvaltningschefen  

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

Sammanfattning av ärendet 
Evakueringslokaler 

Vi behöver flytta verksamheten Dialogcentrum efter den vattenläcka som  
uppstod i somras. Efter torkning och renovering är de fortfarande påverkade av 
att sitta i lokalerna.  

En genomför ventilation visar på dåligt flöde av luft. 

Evakueringen genomförs snarast. 

Den långsiktiga planeringen är att flytta ut all IFO:s verksamhet från lokalerna 
på Stora Brogatan, även Stödcentrum och Fältgruppen. 

 

 

 

 

Moldegatan 

AB Bostäder har varslat förvaltningen om uppsägningen av ett hus som vi hyr 
på Moldegatan. Har tidigare använts som HVB för ensamkommande och 
stödboende och nu andrahandsuthyrning för ensamkommande som fyllt 18 år 
och erhållit PUT (permanent uppehållstillstånd). Vi har lämnat in en 
handlingsplan med hur vi tänker komma tillrätta med problemen.      
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§ 166 Dnr IFON 2019-00168 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter oktober 2019 

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

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                                

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning efter oktober 2019                  
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§ 167 Dnr IFON 2019-00175 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2019 års hemlöshetskartläggning.   

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats. I årets hemlöshetkartläggning har antalet 
totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 som 
ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt 
boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som 
finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom 
utvecklingsområdena har genomförts eller pågår. Bland annat har Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet 
gällande ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.  

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2019.     
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§ 168 Dnr IFON 2019-00158 1.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut 2019, kvartal 3 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § 
SoL t.o.m. den 2019-09-30.               

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades två stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras tio ej 
verkställda beslut.  

Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 
att för två av syskonparen är tilltänkta kontaktfamiljer under utredning. 
Anledningen till att antalet ej verkställda beslut ökat är att det är svårt att hitta 
kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot syskonpar.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda 
beslut månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att 
tydligare kunna se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna.                  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport kvartal 3 2019                                                                               
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§ 169 Dnr IFON 2019-00166 1.2.3.25 

Remiss: Förslag till riktlinje vid oro för väntat barn 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till riktlinje 
vid oro för väntat barn och översända yttrandet till kommunstyrelsen       

Sammanfattning av ärendet 
En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och kommuner 
i Västra Götaland har tagit fram ett förslag till en länsgemensam riktlinje, som 
beskriver hur hälso- och sjukvård och kommunen ska samverka då det finns 
oro för ett väntat barn.  

Syftet med riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa 
jämlik tillgång till insatser i samtliga kommuner i Västra Götaland. Riktlinjen 
innebär ett förhållningssätt och beskriver en arbetsform. 
 
I Borås finns sedan många år en samverkan och ett arbetssätt när det finns oro 
för ett väntat barn. Det finns en lokal rutin som benämnts ROS-rutin (Råd – 
och stöd) som beskriver samverkan i samband med graviditet och eventuella 
behov för ett väntat barn. Den lokala rutinen upplevs både av Borås stad och 
Västra Götalandsregionen som välfungerande.  
Den framtagna riktlinjen stämmer väl överens med nuvarande samverkan och 
lokal rutin i Borås. Det som tydligare framgår i riktlinjen jämfört med den lokala 
rutinen i Borås är att den plan som tas fram i samverkan bör ingå i den 
samordnade individuella planen (SIP). I riktlinjen finns även en tydlighet kring  
vad som ska gälla om den gravida inte samtycker till att kontakter tas.  
 
Nämnden ser positivt på att eventuella planer och insatser knyts ihop i en 
samordnad individuell plan samt den förtydligade texten kring vad som kan 
göras vid ett eventuellt nekande till att ta kontakt. 
 
Arbetsgruppen menar att riktlinjen främst handlar om arbetssätt som inte 
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. 
Nämnden delar denna bild. Tydligare rutiner för kontakt och samverkan kan 
visserligen leda till fler insatser och ökade kostnader i ett kortare perspektiv. 
Långsiktigt ger dock tidiga insatser resursbesparingar och tryggare och bättre 
stöd till barnet.  
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Beslutsunderlag 
Remiss över förslag till riktlinje vid oro för väntat barn från Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund                   
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§ 170 Dnr IFON 2019-00137 1.1.3.1 

Tider för sammanträden och socialutskott 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar fastställa tider för sammanträden 
och socialutskott. Aktuellt nämndssammanträde aviseras på Anslagstavlan på 
Borås Stads hemsida. Annons med uppgift om nämndens sammanträdestider 
ska införas i Borås Tidning i början av 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträden är öppna för 
allmänheten, utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess. 
Nämndsammanträdena äger rum i lokal Pinocchio, Vulcanushuset, 
Österlånggatan 74, plan 2, Borås. Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i 
Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet.  
 

Nämndsammanträden  Socialutskott 
Tis 28 januari, kl 14.00 Tors 16 januari, kl 9.00  
Tis 18 februari, kl 14.00 Tors 30 januari, kl 9.00  
Tis 17 mars, kl 14.00 Tors 13 februari, kl 9.00  
Tis 21 april, kl 14.00 Tors 27 februari, kl 9.00  
Tis 19 maj, kl 14.00  Tors 12 mars, kl 9.00  
Tis 16 juni, kl 14.00  Tors 26 mars, kl 9.00  
Tis 25 augusti, kl 14.00 Tors 9 april, kl 9.00  
Tis 22 september, kl 14.00  Tors 23 april, kl 9.00 
Tis 20 oktober, kl 14.00 Tors 7 maj, kl 9.00  
Tis 17 november, kl 14.00 Ons 20 maj, kl 9.00  
Tis 15 december, kl 14.00  Tors 4 juni, kl 9.00  
 
 
 
 
 
 

Tors 18 juni, kl 9.00  
Tors 2 juli, kl 9.00  
Tors 30 juli, kl 9.00  
Tors 13 augusti, kl 9.00 
Tors 27 augusti, kl 9.00  
Tors 10 september, kl 9.00  

 
 
 
 

Tors 24 september, kl 9.00  
Tors 8 oktober, kl 9.00  
Tors 22 oktober kl 9.00  
Tors 5 november, kl 9.00  

 
 
 

     

 

Tors 19 november, kl 9.00  
Tors 3 december, kl 9.00  
Tors 17 december, kl 9.00  
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§ 171 Dnr IFON 2019-00112 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-11-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Reglemente Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dnr 2019-00165 

2. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om preliminära 
anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till 
omfördelningar av mottagandet mellan länets kommuner 
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14  § 408 

3. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 
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§ 172 Dnr IFON 2019-00113 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-11-19  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Socialutskott 2019-10-23 protokoll  

2. Socialutskott 2019-10-24 protokoll  

3. Socialutskott 2019-11-07 protokoll                
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§ 173 Dnr IFON 2019-00185 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.     
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§ 174 Dnr IFON 2019-00171 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.             
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§ 175 Dnr IFON 2019-00172 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.     
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§ 176 Dnr IFON 2019-00180 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.             
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§ 177 Dnr IFON 2019-00182 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.           
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§ 178 Dnr IFON 2019-00183 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.             
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§ 179 Dnr IFON 2019-00184 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.     
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§ 180   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av 
arvode och förlorad arbetsinkomst för deltagande i föreläsningen.      

Sammanfattning av ärendet 
Seminarium – Barn som anhöriga, Högskolan i Borås, 2019-12-04.       
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