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Sammanträdesdatum 
2019-02-19 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 19 februari 2019 kl 14:00-16:38 
Paus och ajournering kl 15:49-16:10 

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande ersätts av Pernilla Gustafsson (M) 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Patric Cerny (L) ersätts av Aghil Aghili (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) jäv § 32  
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Tord Andersson (S) förhinder  
Camilla Kvibro (S) 
Björn  Alexandersson (S) 
Anneli Pilelund (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Aghil Aghili (L) 
Pernilla Gustafsson (M) 
Valéria Kant (KD) beslutande § 32  
Amanda Wiktorsson (M) förhinder  
Susanne Karlsson (SD) 
Anita Spjuth (V) 

Övriga Tjänstemän 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§ 22-33 
Klara Lindberg, student Språkkonsultprogrammet, Göteborgs universitet §§ 22-33 
Helen Gustafsson, Kommunal §§ 22-33  
Annika Arvidsson, familjerättssekreterare § 35 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid Måndag 25 februari 2019, Österlånggatan 74, plan 2  
 

 
 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 februari 2019 

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 22-35 

  
  

  
 Ordförande 

Mats Tolfsson 

 Justerare 
  

  
 
  

Inger Landström  
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§ 22 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Inger Landström (V) väljs som justerande person med Binaku Muharrem (S) 
som ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås, måndagen den 25 februari 2019.      
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§ 23 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

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

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 
Presidiemöte 

Ordförande och förvaltningschef har tillsammans med 
Överförmyndarnämnden och överförmyndaren, deltagit på presidiemöte som 
Arbetslivsnämnden kallat till gällande förmedlingsmedel och godmanskap.  

Lokaler 

Lokalförsörjningsförvaltningen har lämnat ett konkret förslag till förvaltningen 
för att möta behovet av samlade förvaltningslokaler.     
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§ 25 Dnr IFON 2019-00003 1.1.3.1 

Årsredovisning 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen 
för 2018 samt att översända denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Chef för ekonomifunktionen Per-Olof Jinnegård föredrar årsredovisningen  
för 2018.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2018 
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§ 26 Dnr IFON 2018-00248 1.2.4.2 

Miljömålsuppföljning, årsredovisning 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar lägga miljörapporten till 
handlingarna och skicka denna till Miljö- och konsumentnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
I årsredovisningen ges en komplett redovisning för miljöarbetet under året.   
Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart ett mål att rapportera utifrån 
Borås stads uppsatta miljömål och det är andelen medarbetare som genomgått 
miljöutbildning.  

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2018 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 27 Dnr IFON 2019-00020 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 
kontrollplan 2018 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2018. Stora risker såsom risk för försämrad kvalitet och att inte kunna 
uppfylla lagkraven inom myndighetsutövning till följd av vakanta tjänster har 
följts återkommande under året medan andra områden endast följts vid vissa 
tillfällen eller kontrollerats med ett stickprov. Det kan konstateras att 
bemanningsläget inom myndighetsenheterna har förbättrats betydligt under 
2018 och att det nu inte längre finns vakanta tjänster. Resultat, analys av 
kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan ”uppföljning av Intern 
kontrollplan”.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2018 
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§ 28 Dnr IFON 2019-00002 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 4 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2018-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående 
kvartal rapporterades 18 stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras 
nio ej verkställda beslut.  

Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 
att fem beslut är på väg att verkställas.   

Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal 
beror till stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall 
att den enskilde ej längre önskat det aktuella biståndet.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport kvartal 4 2018 
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§ 29 Dnr IFON 2018-00233 1.2.3.25 

Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna sammanställning av 
Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2018 
och lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje 
organisation/förvaltning som behandlar personuppgifter ska föra ett register 
över de personuppgiftsbehandlingar som utförs i  verksamheten. För 
kommuner är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som 
räknas som personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med 
en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
nämndens ansvar.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2018 
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§ 30 Dnr IFON 2018-00249 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari – december 2018 till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har följt upp de inkomna synpunkterna för 2018. Under våren 
handlade många av synpunkterna om verksamhet på akutboendet Badhusgatan. 
Under hösten har det kommit fler synpunkter som berört myndighetsutövning 
inom Barn och unga.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018 
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§ 31 Dnr IFON 2019-00019 1.1.3.25 

Upphandling av boende för personer med missbruk-
psykisk ohälsa   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att genomföra en upphandling 
av entreprenad avseende boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 
samt att kvalitet och prismodellen ska tillämpas vid upphandlingen.   

Reservation 

Inger Landström (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Marcus Robertsson (M) i handläggningen av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämndens nuvarande avtal gällande entreprenaden 
Nytida har en avtalsperiod med slutdatum 2020-10-31.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att, för att ge tidsutrymme för 
upphandlingsprocessen, genomföra en upphandling samt form för 
upphandling.  Upphandlingen kommer inte att omfatta hälso- och sjukvård på 
sjuksköterskenivå.     

Förslag och yrkanden  
Ordförande Mats Tolfsson (S) har föreslagit att nämnden beslutar:  
Genomföra upphandling av boende för personer med missbruk-psykisk ohälsa. 
Inger Landström (V) yrkar bifall till ett alternativt förslag, se bilaga. 
 
Proposition  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Inger Landström (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
nämnden beslutat enligt Inger Landström (V) yrkande”. 

Omröstning  
Vid omröstningen röstas ja av Eva Eriksson (SD), Valeria Kant (KD),  
Vivi Roswall (M), Aghil Aghili (L), Ninni Dyberg (S), Muharrem Binaku (S), 
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Eva Axell (S), Kristina Ramsälv Waldenström (MP) Pernilla Gustafsson (M) oh 
Mats Tolfsson (S) samt nej av Inger Landström (V).  

Beslutsunderlag 
1. Upphandlingsprocess och upphandlingsformer 
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§ 32 Dnr IFON 2019-00017 3.4.2.0 

Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker riktlinjerna för 
bostadsförsörjning samt översänder till KS ett remissvar med synpunkter på 
vissa avsnitt.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och 
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens 
bostadsbyggnadsprogram. Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument.  
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Syftet är att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att bostäder planeras och genomförs.  
 
Nämnden instämmer i stort med de framtagna riktlinjerna. Bostads- och 
befolkningsanalysen ger ett bra underlag för att se vad som krävs för åtgärder 
och riktlinjer för att ge goda bostäder åt alla grupper. 
 
Nämnden har främst synpunkter på vissa delar av del 1 – Riktlinjer. Nämnden 
saknar en egen rubrik för Individ- och familjeomsorgen för att tydliggöra 
nämndens ansvar och boenden. Nämnden har mycket riktigt ansvaret för 
boenden ensamkommande barn men som i texten på sidan 10 återfinns under 
Arbetslivsnämndens rubrik. Vissa boenden saknas här såsom Individ- och 
familjeomsorgens ansvar för akutboende för hemlösa och stödboende för de 
med missbruksproblematik. 
 
Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” kan 
upplevas otydlig och nämnden rekommenderar uttrycket ”personer med 
bristande resurser på bostadsmarknaden”. 
 
I riktlinjerna anges att ”en blandning av upplåtelseformer i samma 
bostadsområde stärker förutsättningarna för att människor med olika 
socioekonomiska bakgrund ska kunna bo i samma område”.  Nämnden stödjer 
denna inriktning. Nämnden anser dock att det uttrycks mycket litet om 
förutsättningarna för nyproduktionen eller möjligheten att frigöra bostäder för 
grupper med begränsade ekonomiska resurser. Nämnden konstaterar att det i 
befolkningsanalysen omnämns att de på flera bostadsområden finns större 
familjer som är trångbodda. Detta ofta i kombination med ekonomiska 
begränsningar I riktlinjerna finns dock inget som adresserar detta 
bostadsförsörjningsbehov. 
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Sammantaget är nämnden positiv till riktlinjerna men önskar att hänsyn tas till 
de synpunkter som lämnats.  

Beslutsunderlag 
Remiss: Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning 
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§ 33 Dnr IFON 2019-00004 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-02-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Rekommendation om att godkänna överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-17  § 548 

2. Rutin E-petition  

3. LUPP 2017 - Nämndernas åtgärder 
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§ 34 Dnr IFON 2019-00005 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-02-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Socialutskott 2019-01-17 protokoll  

2. Socialutskott 2019-01-31 protokoll 
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§ 35 Dnr IFON 2019-00001 3.7.2.1 

Umgänge med närstående  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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