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Sammanträdesdatum 
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Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 15 maj 2018 kl 14:00-15.30. 
Ajournering kl 14.40-15.05.  

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 
Rauno Kekkonen (S) 
Göran Holtstrand (S) 
Maria Hyllstam (MP) 
Mattias Karlsson (M) 
Britt-Marie Halldén (L) 
Sven-Erik Håkansson (C) 
Valéria Kant (KD) 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Myrén, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
 

Justeringens plats och tid 
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Österlånggatan 74, Borås.  
Tisdag 22 maj 2018, kl 15.00. 
 
 Tillkännagivande av 

protokoll 
 
 
 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 maj 2018.  
 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 43-62 
 Margareta Jensholm  

 Ordförande 
  

 Mats Tolfsson  

 Justerare 
  

 Muharrem Binaku   
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§ 43   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Som justerare väljs Muharrem Binaku (S) med Lars Lyborg (KD) som ersättare. 
Protokollet justeras tisdag 22 maj 2018, kl 15.00, Individ- och familjeomsorgs-
förvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
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§ 44   

Information från förvaltningschefen  

Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren ger nämnden informatino om 
samarbetsuppdraget gällande Boendeprocessen 

Ett av IFO-nämndens två uppdrag inför den nya organisationen gällde 
Boendeprocessen.  

Där har en arbetsgrupp med representanter från socialtjänstklustret tagit fram 
ett underlag med förslag på inriktning för att förtydliga och förbättra 
boendeprocessen när det gäller insatser till de som behöver stöd för att klara sitt 
boendekontrakt och för att underlätta anskaffningen av bostäder, samt 
samarbetet med bostadsbolagen. 

Fokus har varit de målgrupper som är i behov av dessa insatser. Under arbetet 
har arbetsgruppen haft avstämning med den politiska referensgruppen vid två 
tillfällen, förutom uppstarten som var gemensam för arbetsgrupp och politisk 
referensgrupp, som nu gett klartecken att gå vidare för den politiska 
beslutsprocessen.  

Ärendet kommer upp i juninämnden för ställningstagande och därefter 
avrapportering av samarbetsuppdraget till KS och KF. 

 

Kvalitet- och utvecklingschef Hans Abramsson ger nämnden information om 
GDPR (Dataskyddsförordningen). 

Från och med den 25 maj 2018 ska EU:s nya dataskyddsförordning GDPR 
(General Data Protection Regulation) tillämpas i Sverige. Då upphör 
Personuppgiftslagen (PUL) och Personuppgiftsförordningen och ersätts av 
Dataskyddslagen. Den nya lagstiftningen reglerar hur kommuner, företag och 
enskilda, får behandla personuppgifter. Höga böter kan drabba den som bryter 
mot dessa regler. Det är därför viktigt att förvaltningen noga har reda på hur vi 
hanterar personuppgifter. Det handlar om all slags information som kan knytas 
till en person som personnummer, namn och adress.  

Utgångsläget är att inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och då 
enbart för bestämda ändamål. Inte spara uppgifterna längre än nödvändigt. Det 
ska finnas lagligt stöd för att samla in uppgifterna samt att samtycke krävs om 
lagligt stöd saknas. Dataskyddsförordningen kräver också att varje organisation 
som hanterar personuppgifter ska föra ett register över hur dessa uppgifter 
behandlas. Borås Stad ska på detta sätt säkerställa att personuppgifter hanteras 
säkert och ansvarsfullt och att invånarna därmed skyddas i deras kontakt med 
kommunen och dess verksamhet. 
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§ 45   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer dagordningen.  
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§ 46 Dnr IFON 2018-00065 1.1.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 

Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2018-03-31.       

Sammanfattning av ärendet 

Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska. Föregående kvartal 
rapporterades sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sex ej 
verkställda beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 
framkommer det också att flera av de aktuella besluten är på väg att verkställas.               

Beslutsunderlag 

Bifogas redovisningsrapport för det första kvartalet 2018.  
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§ 47 Dnr IFON 2018-00066 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter April 2018, Tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. Chef för 
ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård föredrog ärendet. 

Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
tertial 1, perioden januari-april 2018 med helårsprognos.   

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
nämnden för januari-april 2018 med helårsprognos. Budgetuppföljningen 
översändes till Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter april 2018, tertial 1.   
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§ 48 Dnr IFON 2018-00063 1.1.3.1 

Fullmakt att företräda Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2018 

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.                             

Sammanfattning av ärendet 

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 

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. 
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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 15 maj 2018 och till och med 2018 års 
utgång.                   
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§ 49 Dnr IFON 2018-00083 1.2.3.0 

Organisation och utnämning av Dataskyddsombud 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

För att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av 
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen 
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna. 
 
Nämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och med den 25 maj 
2018.  

Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som 
personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018.        

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den 
gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar 
hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de 
personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt 
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter 
sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på 
ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna. 
I Borås Stad är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och 
kommunägda bolag personuppgiftsansvarig (PuA) för sina 
verksamhetsområden. Individ- och familjeomsorgsnämnden är således 
personuppgiftsansvarig för de verksamheter som omfattas av nämnden. 
Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning 
av personuppgifter.             
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§ 50 Dnr IFON 2018-00068 1.1.3.25 

Anmälningsärenden 2018-05-15 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Inkomna och avgivna skrivelser 

Kommunikationspolicy 
Dnr 2017-00201 
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§ 51 Dnr IFON 2018-00067 1.1.3.25 

Delegationsbeslut 2018-05-15 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut  

1. Delegationsrapport IFO BoU Familjerätten  
 

2. Anmälan till IVO enligt Lex Sarah  
 

3. Protokoll Socialutskott 180412 
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§ 52  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.        
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§ 53  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.       
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§ 54  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.     
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§ 55  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron. 
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§ 56  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.        
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§ 57  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.      
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§ 58  

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.      
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§ 59  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt  
6 kap 8a § Föräldrabalken  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.      
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§ 60  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt  
6 kap 8a § Föräldrabalken  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.  

Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning bifogas.     
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§ 61  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt  
6 kap 8a § Föräldrabalken 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.  
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§ 62  

Nedläggning av utredning gällande faderskap 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  
Beslut enligt separat protokoll.  

Kristina Ramsälv Waldenström (MP) deltar inte i beslutet p g a av problem med 
tillgänglighet till Ciceron.  

      

 

 

 

 



Protokollsanteckning 

Avser Individ och familjeomsorgsförvaltningens sammanträde 2018-05-15 
Ärende 18 i handlingarna. 

I detta ärende så framkommer det i handlingarna att en eller flera biologiska vårdnadshavare redan 
finns. Därför bör denna individ återförenas med förälder/föräldrarna där dessa befinner sig. 
Vi väljer därför att inte delta i beslutet av detta ärendet. 

   
Leif Häggblom 
Ledamot Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Sverigedemokraterna, Borås 

Ann-Charlotte Blomqvist 
Ersättare Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Sverigedemokraterna, Borås


