
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 
Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21  

Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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Beslutande Ledamöter 

Mats Tolfsson (S), Ordförande 
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Ninni Dyberg (S) 
Patric Cerny (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) ersätts av Pernilla Gustafsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) kl 14.00-15.00. Ersätts kl 15.00-16.27 av Anita Spjuth (V) 

Närvarande Ersättare 
Tord Andersson (S) kl 14.00-16.15  
Björn Alexandersson (S) 
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Annette Nordström (M) 
Valéria Kant (KD) 
Susanne Karlsson (SD) 
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Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Myrén Grönlund, verksamhetschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Charlotta Cellbrot, chef för HR-enheten 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 

Justeringens plats och tid Måndag 26 augusti, kl 13.00, Österlånggatan 74, plan 2, Borås  
 

 
 

  
 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 augusti 2019 

Underskrifter 

 Sekreterare Paragrafer §§ 100-117 
Margareta Jensholm 

 Ordförande 
 

  
  

  
 

Mats Tolfsson 

 Justerare 
Vivi Roswall   
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§ 100 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Vivi Roswall (M) väljs som justerande person med Eva Axell (S) som ersättare. 
Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, plan 2, måndag 26 augusti 2019, kl 13.00.     

 

 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

§ 101 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Justering görs i föredragningslistan. Budget 2020:1 utgår. Därefter fastställes 
föredragningslistan.       
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§ 102 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av sommaren 
Sommaren har varit lugn, bemanningen har fungerat liksom semester-
planeringen. 
Dock har vi haft en vattenskada även i år. Denna gång på Stora Brogatan, där 
Dialogcentrum och Stödcentrum sitter. Efterarbete pågår och eventuellt får vi 
evakuera delar av personalen en kortare tid. 
 

      

 

 

 

 

Stödboende uppdrag från KF 
Personal har rekryterats och är på plats och de första brukarna har flyttat in, i 
sammanlagt 7 lägenheter. 
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§ 103 Dnr IFON 2019-00083 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter juli 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för juli 
2019 med helårsprognos.         

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter juli 2019.               
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§ 104 Dnr IFON 2019-00084 1.2.4.1 

Budget 2020:1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Ärendet utgår.      
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§ 105 Dnr IFON 2019-00085 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar den framtagna interna 
kontrollplanen för 2020 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en riskanalys och därefter 
tagit fram en Intern kontrollplan för 2020.    

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2020 

2. Riskanalys 2020  
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§ 106 Dnr IFON 2019-00057 1.2.3.25 

Revisionsrapport -  Stöd till enskilda att hantera sin 
egen ekonomi  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna svaret på remissen 
om rapporten kring stöd till enskilda att hantera sin ekonomi samt översända 
denna till Stadsrevisionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås stads stöd till enskilda att hantera sin egen 
ekonomi. Stadsrevisionens bedömning är att behovet av samverkan och 
samordning är stort om de nämnder som är berörda ska kunna hantera frågan 
på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättning.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden delar stadsrevisionens beskrivning. Det 
behövs en fortsatt och utökad samverkan för att se över och utveckla 
stödformer för att undvika att vissa grupper inte får det stöd som Borås stad 
som kommun ska och bör erbjuda sina medborgare.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har för avsikt att inledningsvis inbjuda till 
en gemensam dialog mellan verksamma på strategisk nivå inom förvaltningarna 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Budget- och 
skuldrådgivningen samt Överförmyndaren för att på detta sätt tydliggöra 
behoven av förändringar och fortsatt utveckling.      

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 

2. Rapport – Stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin  

3. Rapportsammandrag – Stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
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§ 107 Dnr IFON 2019-00102 1.2.3.25 

Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten med 
uppföljning av privata utförare under tidsperioden 2018-07-01 – 2019-06-30 
samt översända denna till Kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare under tidsperioden 
2018-07-01 – 2019-06-30.  
En ny mall för rapportering av uppföljning har tagits fram för samtliga 
nämnder som använder sig av privata utförare. Denna används nu för första 
gången och bifogas. Nämnden har främst gjort avtalsuppföljning av 
stödboendet för kombinerad missbruks- och psykisk problematik som bedrivs 
på entreprenad. Varje insats och vårdplacering följs upp individuellt men 
aggregerade effektutvärderingar har gjorts i mycket liten omfattning.  
Det pågår upphandling gällande Hem för vård och boende för Vuxna samt för 
familjehemsvård vilket gör att det inte under den gångna tidsperioden varit 
aktuellt att göra ramavtalsuppföljning. Nämnden avser att ta fram en plan för 
avtalsuppföljning av privata utförare för tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30 
som även omfattar de områden där det nu pågår upphandling. Ett urval av 
uppföljning behöver göras till följd av att ett stort antal institutioner och företag 
upphandlas i ramavtalen.  En form av kvalitets/resultatuppföljning kommer att 
kopplas till avtalsuppföljningen.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet IFO 2019 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i 
beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.  
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.   

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om 
förslaget kring de nya bidragsreglerna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit 
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.  

Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya 
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås 
stad och speciellt utsatta grupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig 
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad 
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har 
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har 
möjlighet att ansöka om bidrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
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§ 109 Dnr IFON 2018-00196 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna komplettering av hemlöshetskartläggning 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet har återremitterats till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera 
aktiviteter utifrån programmets utvecklingsområden har genomförts eller pågår.  
Kommunfullmäktige efterfrågar analys om kommunens insatser har konkreta 
effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Den nationella 
hemlöshetskartläggningen genomförs vart femte år. I Borås Stad görs den varje 
år. Det kan konstateras att hemlöshetskartläggningen inte ger en heltäckande 
bild av hemlösheten. Det finns stora svårigheter i att göra effektanalyser årligen 
utifrån de aktiviteter och åtgärder som pågår eller genomförts, då förändring tar 
tid och detta är ett långsiktigt arbete.  

Förslag på åtgärder utanför befintliga budgetramar efterfrågas och förslaget 
gällande ”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder” är en 
sådan framåtsyftande åtgärd. I förslaget belyses ett flertal av 
utvecklingsområdena och konkreta förslag på omfattande förbättringar 
beskrivs.       

Beslutsunderlag 

1. Återremiss – Hemlöshetskartläggning 2018 
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§ 110 Dnr IFON 2158  

Information Samlad bild av ungdomars missbruk  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.           

Sammanfattning av ärendet 

Information om och en samlad bild av ungdomars missbruk gavs av 
kommunpolis Anders Cronehag, enhetschef Helena Millberg; Fältverksamheten 
samt enhetschef Heli Ropponen, Cedern.  
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§ 111 Dnr IFON 2195  

Information Kompetensförsörjningsplan  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.           

Sammanfattning av ärendet 

I komptensförsörjningsplanen 2019 presenteras en kortfattad bakgrund till 
kompetensbehoven och behoven av förvaltningsövergripande insatser för att 
trygga kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.   
 

 

 

 

 

De förvaltningsövergripande insatserna och åtgärderna delas in i strategiska 
insatsområden med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Strategierna fokuserar på 
vad arbetsgivaren själv prioriterar och kan påverka under 2019. Nedan anges de 
nio strategierna.     

 Använd kompetens rätt  

 Bredda rekryteringen 

 Låt fler jobba mer 

 Förläng arbetslivet  

 Visa på karriärmöjligheter 

 Skapa engagemang 

 Utnyttja tekniken 

 Marknadsför jobben 

 Underlätta lönekarriär  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder meningsfulla, utvecklande och stimulerande arbeten. 
Kompetensförsörjning är en av förvaltningens  utmaningar. Rätt kompetenser 
är en av grundförutsättningarna för att verksamheterna ska kunna möta 
medborgarnas krav och behov både nu och i framtiden. Behovet av 
välfärdstjänster kommer att öka, antalet pensionsavgångar stiger samtidigt som 
andelen personer i arbetsför ålder minskar. Dessa faktorer är viktiga att ta 
hänsyn till när verksamheternas kompetensförsörjning planeras.       
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§ 112 Dnr IFON 2019-00081 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-08-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20 § 210  
Uppföljning intern kontrollplan 2018 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 98  
Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) Maj 
 

Borås Stads årsredovisning 2018 med bilagor 
2019-00039 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03  § 252  
Initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Borås Stads Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19  § 127  
Riktlinjer för bostadsförsörjning  
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§ 113 Dnr IFON 2019-00082 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-08-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2019-06-20 protokoll  
 

Socialutskott 2019-07-04 protokoll  
 

Socialutskott 2019-08-01 protokoll  
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§ 114 Dnr IFON 2019-00106 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 115 Dnr IFON 2019-00124 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 116 Dnr IFON 2019-00125 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 117 Dnr IFON 2019-00126 3.7.2.25 

Utredning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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