
 
 
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
  2017-11-21  
  Sida 1 av 7 
 
 
 
Tid Kl. 14:00 – 17.00 
  
Ajournering Kl. 16.00 – 16.20 
 
Plats IFO-Förvaltningen Österlånggatan 74, sammanträdesrum Pinocchio 
 
Paragrafer  § 116 – § 130 
 
Ledamöter  Mats Tolfsson (S), ordförande 
 Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande 
 Eva Axell (S), andre vice ordförande 
 Muharrem Binaku (S) 

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

 Mattias Danielsson (C)  
 Lars Lyborg (KD)  
 Leif Häggblom (SD) 
           
Ersättare Tord Andersson (S) 
  Marianne Hermansson (S)   förhinder   
  Rauno Kekkonen (S) 
 Linnéa Boström (S)  förhinder   
 Magnus Winblad (V)   
  Maria Hyllstam (MP) 
 Mattias Karlsson (M)  förhinder  
 Britt-Marie Halldén (L)     
  Sven-Erik Håkansson (C) 
 Valéria Kant (KD)   förhinder    
 Anne-Charlotte Blomqvist (SD)  förhinder  
 
Övriga Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
 Agneta Kettil, verksamhetschef 
 Vanja Myrén, verksamhetschef  
 Hans Abrahamson, verksamhetschef  
 Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
 Miriam Orlenius, rättshandläggare  
 Valerija Stipuric, socionomstudent termin 5 
 Emilie Abdulahad, socionomstudent termin 5 
 Anna Strömberg, socionomstudent termin 5 
 Allis Nilsson, socionomstudent termin 5  



 
 
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
  2017-11-21  
  Sida 2 av 7 
 
 
  
 
  
 
Sammanträdet inleds med att enhetschef Gisela Trapp ger en verksamhetspresentation av 
Familjerätten, Familjerådgivningen, Socialrådgivningen och Barnahus. Nämnden kommer att få 
presentationen tillsänd sig.  
 
  
§ 116 

Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Eva Axell (S) med Inger Landström (V) som ersättare. 
 
Protokollet justeras onsdag 22 november 2017 kl 15.15 på Individ- och familjeomsorgsför-
valtningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
§ 117 

Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren informerar:  
 
Lokaler. 
Plan 5 i Vulkanus är inflyttningsklart för IFO vuxen 171201. Plan 4 är ännu inte klart, p g a miss i 
planeringen. Innebär att handläggare får en besvärlig arbetssituation under en tid framöver. 
Flyttplanen måste säkras.  
 
Omställningsplanen fortgår inom boenden för ensamkommande barn.  
Förbereder för att starta omgång 3 av omflyttning av ungdomar samt planera för övertalig 
personal. Lokalerna i Fristad lämnas under våren och platser för HVB-platser och stödboende 
minskas. En del externt placerade barn flyttas hem.  
 

 
§ 118     Dnr 2017/IFON0094  
 
Månadsuppföljning oktober  
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog ärendet. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och 
redovisar denna för nämnden.  
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Beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-oktober 2017 med 
helårsprognos. 
 
§ 119     Dnr 2017/00211 

Förslag om att starta ett drogfritt stödboende 
Nämnden har i budgeten för 2017 av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda införandet 
av ett stödboende för personer som varit i missbruk. En utredning har genomförts och behovet 
har kartlagts. Det kunde då konstateras att det fanns ett behov av ett alkohol- och drogfritt 
stödboende främst för guppen unga vuxna som varit i missbruk. Förutsättningar att starta ett 
drogfritt stödboende under 2018 finns om medel tilldelas i budgeten. Närmare precisering av 
detta kommer framöver.  

Beslut 
Att påbörja förberedelser för att starta ett drogfritt stödboende under 2018.  

 
 
§ 120     Dnr 2017/00212 
 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2017 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar: 
 
Att lägga halvårsrapporten till handlingarna. 
 
 
 
§ 121     Dnr 2017/00213 
 
Förslag och beslut om Idéburet Offentligt Partnerskap – IOP  
 
Beslut  
Att teckna en överenskommelse i form av ett Idéburet Offentligt Partnerskap enligt det bifogade 
förslaget 
 
att ersätta föreningarna som ingår i överenskommelsen med en fast summa om 500 tkr samt en 
rörlig ersättning om 5 tkr per ungdom och månad som bor i boende anordnat av föreningarna 
och 1 tkr per ungdom och månad som bor i boende anordnat av Borås Stad. 
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Leif Häggblom (SD) väljer att avstå från att delta i nämndens beslut. Se bilaga med 
protokollsanteckning.  
 
 
 
 
 
§ 122      
 
Utskott 2018 
 
Beslut  
Utskott Vuxen läggs ner fr o m årsskiftet. Det kommer att bildas ett socialutskott som omfattar 
hela nämndens verksamhet.  
 
 
§ 123      
 
Tider för nämndsammanträden och utskott 2018 
 
Beslut  
Tider för nämndsammanträden och utskott för 2018 fastställs.  
 
 
§ 124     Dnr 2017/00201
  
Svar på remiss rörande förslag till ny Kommunikationspolicy 
 
Beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till Borås Stads 
kommunikationspolicy och översänder remissvaret till Kommunstyrelsen. 
 
 
§ 125     Dnr 2017/00215
  
Rapport från genomförd Medborgardialog 2017 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog den 24 oktober på 
Viskastrandsgymnasiet. Rapporten föredrogs nämnden.  
 
Beslut  
Att lägga rapporten om medborgardialogen 2017 till handlingarna.  
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§ 126     Dnr 2017/00210
  
Uppdrag öppna sammanträden  
Återrapport av uppdrag till förvaltningen att se över informationen om öppna 
nämndssammanträden och överväga möjlighet till förändrad sammanträdeslokal. 
 
 
 
 
Beslut 
Att lägga återrapporten från uppdraget om möjlighet att annonsera om öppna 
nämndssammanträden och förändring av sammanträdeslokal till handlingarna samt  
 
att nämndssammanträden även fortsättningsvis hålls i för ändamålet inrättad lokal på 
Österlånggatan 74 samt 
 
att annonsera öppna sammanträden i lokalpressen, samannonsering med andra nämnder 
förordas.  
 
 
§ 127     Dnr 2017/00185
  
Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt SoL och LSS 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar: 
 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 
september 2017, samt  
 
att översända denna till  Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen. 
 
 

§ 128 

Sekretessärenden 

Rättshandläggare Miriam Orlenius redogör för sekretessärende A – D.  

A. Skadeståndskrav  
Se separat sekretessprotokoll. 
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B. Utredning Lex Sarah – risk för missförhållande 
Se separat sekretessprotokoll. 

   
C. Utredning Lex Sarah – risk för missförhållande  

Se separat sekretessprotokoll. 
 

D. Utredning Lex Sarah – risk för missförhållande 
Se separat sekretessprotokoll. 
 

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

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

G. Nedläggning av utredning angående faderskap 
Se separat sekretessprotokoll. 
 

H. Nedläggning av utredning angående faderskap 
Se separat sekretessprotokoll. 
 

I. Yttrande adoption 
Se separat sekretessprotokoll.  
 
 

§ 129 
 
Anmälningsärenden 
Inkomna skrivelser  
Inga.  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger 
dessa till handlingarna. 
 
 
§ 130 

Delegationsärenden 
Listor med delegationsrapport från verksamheten  
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IFO Barn och unga Myndighet, delegationsrapport 2017-08-01 – 2017-08-31 
IFO Barn och unga Myndighet, delegationsrapport 2017-09-01 – 2017-09-30 
IFO Barn och unga Myndighet, delegationsrapport 2017-10-01 – 2017-10-31 

IFO Vuxen Myndighet, delegationsrapport 2017-10-01 – 2017-10-31  
IFO Barn och unga Familjerätten, delegationsrapport 2017-10-01 – 2017-10-31   

 
Övriga delegationsbeslut  
Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-10-16 
Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-10-30 
Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-06-11  

 

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

 

 

Justeringsdag: onsdag 22 november 2017 kl 15.15, Österlånggatan 74, våning 2. 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla torsdag 23 november 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jensholm                            Mats Tolfsson (S)                        Eva Axell (S) 
Nämndsekreterare                               Ordförande                                 Justeringsperson 
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