
 
 
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
  2018-01-23  
  Sida 1 av 6 
 
 
  
Tid Kl. 14.00 – 15.00 
  
Ajournering Kl 14.30 – 14.50  
 
Plats IFO-Förvaltningen Österlånggatan 74, sammanträdesrum Pinocchio 
 
Paragrafer  § 1 - § 9 
 
Ledamöter  Mats Tolfsson (S) ordförande 
 Urban Svenkvist (M) förste vice ordförande  förhinder

 Eva Axell (S)  andre vice ordförande 
 Muharrem Binaku (S) 

 Ninni Dyberg (S)    
 Inger Landström (V)  
 Kristina Ramsälv Waldenström (MP)  
 Patric Cerny (L)     

 Mattias Danielsson (C)  
 Lars Lyborg (KD)   
 Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande Mattias Karlsson (M) väljs som ersättare för Urban Svenkvist (M) och  
ersättare träder in som ordinarie ledamot.  
           
Ersättare Tord Andersson (S) 
  Marianne Hermansson (S)    förhinder

 Rauno Kekkonen (S) 
 Linnéa Boström (S)   förhinder 
 Magnus Winblad (V)    förhinder 
  Maria Hyllstam (MP)    förhinder 
 Mattias Karlsson (M)   
 Britt-Marie Halldén (L)     
  Sven-Erik Håkansson (C)   
 Valéria Kant (KD)      
 Anne-Charlotte Blomqvist (SD)   förhinder  
 
Övriga Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
 Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef   
 Per-Olof Jinnegård, ekonom  
 Margareta Jensholm, nämndsekreterare  
 Helene Gustafsson, Kommunal  
 Oscar Johansson, VFU-student 
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§ 1 

Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Ninni Dyberg (S) med Mattias Danielsson (C) som ersättare. 
 
Protokollet justeras torsdag 25 januari 2018 kl 14.00 på Individ- och familjeomsorgsför-
valtningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
 
 
§ 2 

Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren informerar:  

Omställningsplan för ensamkommande barn 
Omställningsplanen för ensamkommande barn går nu in i omgång 3. Flytt av barn mellan lokaler 
har skett, personal har varslats och omplacerats. Samråd har inletts med fackliga parter och en 
kompletterande inventering av de externplacerade ungdomarna ska göras. Omgång 3 ska vara 
klar före sommaren, med verkställighet efter sommaren 2018 och kommer att resultera i ett 
stödboende och ett HVB-hem. Preliminärt är det 17 personal som är involverade i 
omplaceringsomgång 3. 

Begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6A  
Informerade att sommaren 2017 upprättades en handlingsplan med åtgärder gällande personal- 
och arbetssituationen på Cederns verksamhet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt utifrån 
handlingsplanen. 

Beslut från IVO 
Beslutet gäller ungdomsboendet på Lars Kaggsgatan. Synpunkter framförs på hur verksamheten 
som HVB-hem är utformad. Förvaltningen kommer att inleda en dialog med fackliga företrädare 
samt med berörd personal och chef.  
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§ 3     IFON2017-0207 
 
Underlag lokalresursplan   
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått en begäran om att nämnden skall redovisa sina 
framtida lokalbehov för åren 2019-2020. 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.  

Den nya lokalrevisionen är uppdelad i två delar. Syftet med den första delen är att belysa framtida 
lokalbehov i stort. I del två redovisas varje lokalbehov mer ingående. 

Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta 

att lägga lokalrevisionen för 2019-2020 till handlingarna och att skicka denna till 
Lokalförsörjningsnämnden. 

Leif Häggblom (SD) väljer att avstå från att delta i nämndens beslut, enligt bilagda 
protokollsanteckningar.  
 
 
§ 4     IFON2018-00005 
 
Miljömålsuppföljning – årsredovisning 2017  
Miljörapport efter 2017. I årsredovisningen ges en redovisning för miljöarbetet under året. 

Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar: 

att lägga miljörapporten för 2017 till handlingarna och att skicka denna till Miljö- och 
konsumentnämnden. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att om möjligt komplettera miljörapporten med uppgifter om inköp 
av ekologiska/närproducerade livsmedel.  
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§ 5     IFON2018-00004 
 
Framställan om lokaler till stödboende 
Nämnden hade i Budget 2017 av Kommunfullmäktige fått  ett uppdrag att utreda införandet av 
ett stödboende för personer som varit i missbruk. Utredningen genomfördes, behovet kartlades 
och det konstaterades att det fanns  behov av ett alkohol- och drogfritt stödboende främst för 
gruppen unga vuxna som varit  i missbruk. Nämnden beslutade  att påbörja förberedelser för att 
starta ett drogfritt stödboende under 2018. 
 
Beslut  
Att ge ett uppdrag till Lokalförsörjningsförvaltningen att utifrån beskrivna behov anskaffa 
lämplig större lägenhet för gemensamhetsutrymmen/personalutrymme samt tio mindre 
lägenheter för de boende. 

 

 

 

 

 
§ 6      
 
Kommunfullmäktiges uppdrag gällande akutboende  
Kommunfullmäktige har i budgeten för Borås Stad 2018 givit Individ- och familje-
omsorgsnämnden i uppdrag att utvärdera och vid behov ompröva verksamheten på 
Natthärbärget Kastanjen. Frågan om öppethållande under sommarhalvåret ska även ingå i 
omprövningen. 

Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att uppdra till Individ- och familjeomsorgs-
förvaltningen att se över verksamheten på natthärbärget Kastanjen samt utreda en förändring till 
öppethållande även under sommarhalvåret. 

En beredningsgrupp utses bestående av Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Ewa Axell (S), 
Mattias Danielsson (C) samt Urban Svenkvist (M).  
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§ 7 

Sekretessärenden 

A. Nedläggning av utredning angående faderskap 
Se separat sekretessprotokoll. 

B. Nedläggning av utredning angående faderskap  
Se separat sekretessprotokoll. 

C. Nedläggning av utredning angående faderskap  
Se separat sekretessprotokoll. 

D. Nedläggning av utredning angående faderskap  
Se separat sekretessprotokoll. 

E. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
Se separat sekretessprotokoll. 

F. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
Se separat sekretessprotokoll. 

G. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL  
Se separat sekretessprotokoll.  

H. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL  
Se separat sekretessprotokoll.  
 

 
§ 8 
 
Anmälningsärenden 
Inkomna skrivelser  

1. Delårsrapport januari - augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen 
IFON2018-00001 

2. Begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6A 
IFON2017-00243 

3. Modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad  
IFON2017-00236  

4. 390 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar  kommunen betalas ut i 
december 2017 

5. IFON2017-00247 
Skrivelse från ”Nätverksgruppen barn- och unga, Boda”, 2017-12-15 

 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och  
lägger dessa till handlingarna. 
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§ 9 

Delegationsärenden 
Listor med delegationsrapporter från verksamheten  

1. IFO Vuxen Myndighet, 2017-12-01 – 2017-12-31  
2. IFO Barn och unga Myndighet, 2017-11-01 – 2017-11-30 
3. IFO Barn och unga Myndighet, 2017-12-01 – 2017-12-31 
4. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31 
5. IFO BoU Familjerätten, 2017-12-01 – 2017-12-31  
 

Övriga delegationsbeslut  
 
6. Lex Sarah – risk för missförhållande  
7. Lex Sarah – risk för missförhållande 
8. Begäran om yttrande till IVO  
9. Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-11-13 
10. Protokoll Utskott Vuxen/unga vuxna, 2017-12-12 
11. Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-12-15 
12. Protokoll Utskott Vuxen/unga vuxna, 2017-12-19 

 

Beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärenden och  
lägger dessa till handlingarna. 

 

 

Justeringsdag: torsdag 25 januari 2018 kl 14.00,  Österlånggatan 74, våning 2, Borås.  
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla fredag 26 januari 2018. 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jensholm                            Mats Tolfsson (S)                        Ninni Dyberg (S) 
Nämndsekreterare                               Ordförande                                 Justeringsperson 


