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Sammanträdesdatum 
2019-01-22 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 22 januari 2019 kl 14.00 – 15.40 
Paus och ajournering 14.56 – 15.20 

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande, ersätts av Valéria Kant (MP) 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Patric Cerny (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Tord Andersson (S) 
Camilla Kvibro (S) 
Björn  Alexandersson (S) 
Anneli Pilelund (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Aghil Aghili (L) 
Pernilla Gustafsson (M), förhinder  
Amanda Wiktorsson (M), förhinder  
Susanne Karlsson (SD) 
Anita Spjuth (V) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Charlotta Cellbrot, HR-chef  
Helene Gustafsson, Kommunal  

Justeringens plats och tid 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, måndag 28 januari 
2019.   

 

 
 

 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 29 januari 2019. 

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 5-21 
 

  

  
  

 

 Ordförande 
Mats Tolfsson 

 Justerare 
Eva Eriksson   
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§ 8 Dnr IFON 2018-00250 1.2.4.1 
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§ 9 Dnr IFON 2018-00232 2.6.1.0 
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Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser ............................................................................................. 8 

§ 11 Dnr IFON 2018-00247 1.2.4.2 
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§ 5 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Eva Eriksson (SD) väljs som justerande person med Eva Axell (S) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås, måndagen den 28 januari 2019.      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(19) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-22 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  
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§ 6 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

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

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
 Informationen läggs till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet  
Chef i beredskap 
I samarbete med SOF har IFO sedan årsskiftet inrättat Chef i beredskap,  
enligt modell som togs fram av VÄF och enligt avtal som förhandlades fram av 
Personal och förhandling tillsammans med fackliga parter. Berörda chefer och 
verksamheter är de som har verksamhet som pågår utanför kontorstid. 

Syftet med chef i beredskap är att arbetstagarna ska ha möjlighet att få tillgång 
till chef som har befogenheter att fatta beslut om verksamhetens arbetsmiljö, 
omfattning och resurser under dygnets alla timmar. Det syftar även till att 
möjliggöra chefernas förutsättningar att inte ständigt behöva vara nåbar utanför 
arbetstid. 

 

 

 

 

 

IVO:s granskning av ungdomsboendet 
IVO har i tidigare tillsyn 2017 av ungdomsboendet på Lars Kaggsgatan anmärkt 
på att hvb-hemmet har lägenheter som finns insprängda i två trappuppgångar 
med även andra lägenheter. Av den anledningen påbörjade förvaltningen en 
planering för att flytta hvb-hemmet till Torstenssonsgatan som är en 
trappuppgång med enbart boende för ungdomar i stödboende idag och därmed 
en större möjlighet för personal att ha uppsikt över samtliga boende.  

Vid tillsynen hösten 2018 återkom IVO med kritiken att de inte var nöjda med 
förvaltningens tidsplanering. I samarbete med LFF är inflyttning beräknad till 1 
april efter genomförd renovering. För att möta IVO:s kritik försöker 
förvaltningen nu hitta lösningar som kan innebära att de som är under 18 år 
flyttas i förtid till Torstenssonsgatan och att viss personal medföljer, samt med 
viss personalförstärkning.      
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§ 8 Dnr IFON 2018-00250 1.2.4.1 

Budget 2019:2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Fastställer upprättat förslag till budget för år 2019 och översänder densamma 
till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2 bygger vidare på tidigare utskickad Budget 1, nu med reviderad text 
utifrån förändringar i verksamheten och till följd av omvärldsförändringar, samt 
efter genomgånget ekonomiskt underlag. Nya uppdrag har även tillförts 
nämnden i samband med 2019 års budget för Borås stad.               

Beslutsunderlag 
1. Budget 2019:2                  
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§ 9 Dnr IFON 2018-00232 2.6.1.0 

Lokalresursbehovsplan, planperiod 2020-2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga lokalrevisionen 
för 2019-2020 till handlingarna och att skicka denna till Lokalförsörjnings-
nämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått en begäran om att nämnden skall 
redovisa sina framtida lokalbehov för åren 2020-2022. 
Lokalförsörjningsnämnden skickar årligen ut denna form av begäran. 
Underlaget som de får in från respektive nämnd och bolag ligger till grund till 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Syftet är att uppnå 
ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler.  

Svaret från nämnden redovisas i två mallar, där den ena beskriver nämndens 
nuläge och behov i text och den andra en översikt i Excelform.  

Nämnden har ett behov av större och förändrade kontorslokaler för 
myndighetsutövande verksamhet och administrationen.  
Även delar av öppenvården behöver nya lokaler.                

Beslutsunderlag 
1. Lokalrevision 2019 IFO för 2020-2022 

2. Lokalöversikt                  
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§ 10 Dnr IFON 2018-00228 2.8.2.0 

Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.     

Sammanfattning av ärendet 
Alla förvaltningar i Borås Stad har en Plan för hantering av samhällsstörningar 
och extraordinära händelser, beslutad av respektive nämnd.  

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting (SFS 2006:544, § 4). 
 
I planen finns dokumenterat hur förvaltningens arbete ska ledas i händelse av 
en kris. En kris är en allvarlig händelse som medför att förvaltningen inte kan 
bedriva sin verksamhet som vanligt och kräver till exempel större samordning, 
snabbare beslut och mer information och kommunikation än i vardagen.  
Det handlar om att leda under ibland kaotiska och oförutsägbara förhållanden.  
 

Krisledningsplanen aktiveras när: 

• ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav 

• det finns ett stort behov av kriskommunikation 

• det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer 
 
Kopplat till planen finns rutiner för hur förvaltningen organiserar arbetet samt 
framtagna mallar som stöd att använda i en krissituation. Rutinen bifogas 
planen.               

Beslutsunderlag 
1. Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära händelser Rutin vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser 

2. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden                   
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§ 11 Dnr IFON 2018-00247 1.2.4.2 

Miljöledningssystem för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Miljöledningssystem för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
I Borås stad miljömål för 2018-2021 anges att alla förvaltningar med fler än 10 
anställda ska ha ett miljöledningssystem. Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda 
miljöproblem. Genom att arbeta strukturerat ges förutsättningar för att minska 
miljöpåverkan. Varje förvaltning kan avgöra om miljöledningssystemet ska vara 
tredjeparts certifierat eller inte. Nämndens val i detta skede är att inte ta fram ett 
certifierat system. Systemet ska omfatta en kartläggning av verksamhetens 
betydande miljöpåverkan, innehålla en handlingsplan (avseende hur 
miljöpåverkan ska minska, utpekande av ansvar och årlig uppföljning). 
 
En kartläggning har genomförts och även en rangordning av de områden där 
den största miljöpåverkan sker. Utifrån detta finns en handlingsplan framtagen. 
De två områden som bedöms ha störst miljöpåverkan för Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen är pappersförbrukning och resor som görs i 
tjänsten. Dessa områden fokuseras även i handlingsplanen.               

Beslutsunderlag 
1. Individ- och familjeomsorgsnämndens miljöledningssystem              
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§ 12 Dnr IFON 2018-00251 1.1.3.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer delegationsordningen enligt 
upprättat förslag till och med 2022-12-31.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättat förslag till 
delegationsordning för förvaltningen enligt bilaga.                

Beslutsunderlag 
1. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden                   
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§ 13 Dnr IFON 2018-00246 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-01-22  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
§ 209 Förslag från Kommunfullmäktiges Valberedning gällande 
förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-19 

Inträdesordningen Fullmäktigeskrivelse Förslag från Kommunfullmäktiges 
valberedning gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022               
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§ 14 Dnr IFON 2018-00245 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-01-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskott 2018-12-19 protokoll                
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§ 15 Dnr IFON 2018-00252 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 16 Dnr IFON 2018-00253 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.       
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§ 17 Dnr IFON 2018-00254 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 18 Dnr IFON 2018-00255 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 19 Dnr IFON 2019-00014 3.7.2.1 

Adoptionsyttrande  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-22 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr IFON 2019-00015 3.7.2.1 

Adoptionsyttrande  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.       
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§ 21 Dnr IFON 2019-00016 3.7.2.1 

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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