
 PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
  2017-06-20 
 
 
Tid: kl.  13:00-14:44 
  
 
Ajournering: kl.  14:15-14:25 
  
 
Plats: IFO-Förvaltningen Österlånggatan 74, sammanträdesrum Pinoccio 
 
Paragrafer:  § 71 – § 78 
 
Ledamöter:  Mats Tolfsson (S), ordförande,  
 Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande, ej närvarande  
 Eva Axell (S), andre vice ordförande, 
 Muharrem Binaku (S) 
 Ninni Dyberg (S), ej närvarande 
 Inger Landström (V)  
 Kristina Ramsälv Waldenström (MP), ej närvarande 

 Patric Cerny (L)  
  Mattias Danielsson (C),  
 Lars Lyborg (KD), ej närvarande 
 Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande   
ersättare:                Ersättare för Urban Svenkvist, Mattias Karlsson (M) 

              Ersättare för: Ninni Dyberg (S), Tord Andersson (S) 
               Ersättare för: Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Maria Hyllstam (MP)
               Ersättare för Lars Lyborg (KD), Ingela Josefsson (KD) 
  
Ersättare: Tord Andersson (S) 
  Marianne Hermansson (S) ej närvarande 
  Rauno Keekonen (S) 
 Magnus Winblad (V)  
 Linnéa Boström (S) 
 Maria Hyllstam (MP)  
 Mattias Karlsson (M) 
 Britt-Marie Halldén (L)  
 Sven-Erik Håkansson (C) 
  Anne-Charlotte Blomqvist (SD)  
 Ingela Josefsson (KD) 
 
Övriga: Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
 Hans Abrahamsson, verksamhetschef 
 Vanja Myrén, verksamhetschef 
 Agneta Kettil, verksamhetschef 
 Evelina Kongbäck, nämndsekreterare 
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 Fredrich Legnemark, enhetschef BoU boende 
 Morgan Högrell, enhetschef BoU boende 
 Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
 Ann-Helen Segota, HR-chef 
 Margareta Jensholm, blivande nämndsekreterare för IFO-nämnden 
 
 
Sammanträdet inleds med besök från boende, Barn och ungas enhetschefer Fredrich Legnemark 
och Morgan Högrell som berättade om sina verksamheter. Nämnden får möjlighet att ställa 
frågor och att diskutera med enhetscheferna om de olika boendeformerna och verksamheten i 
stort. 
 

§ 71   

Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Mattias Danielsson (C), som ersättare Patric Cerny (L) 
Protokollet justeras onsdagen den 21 juni, under dagen på Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
 
§ 72 
 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschefen Anna-Lena Sellergren informerade om omställningsplanen för HVB boenden 
till stödboenden, vilket innebär vissa förändringar mot årets början på grund av de 
ensamkommande barnens olika tillströmning till kommunen. Anna-Lena informerade också om 
det fortsatta samarbetet med ALF och försörjningsstöd.   
 

 

§ 73     Dnr 2017/IFON0094 049 

Budgetuppföljning maj     
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård 
föredrog ärendet. Förslag att upprätta en lista för de uppdrag inom förvaltningen som är svåra att 
genomföra utöver lagstadgad nivå. Förslag även om att förvaltningen upprättar en handlingsplan 
för att fastställa ramar inom budget. Både förvaltningschef Anna-Lena Sellergren samt Agneta 
Kettil, verksamhetschef för Barn och Unga förtydligade frågorna kring boenden och familjehem. 
Även ett påpekande om att försöka göra språket i budgetuppföljning mer tillgängligt för 
allmänheten uppkom. 
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Beslut 
 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för januari-maj 2017 med 
helårsprognos, och skickar med ovannämnda förslag till tjänstemännen inför nästa 
budgetuppföljning. Budgetuppföljningen översändes till KS efter justering. 
 
Allianspartierna M,L,C och KD deltar inte i beslutet. 
 

§ 74     Dnr 2017/IFON0134 750 

 
Personal och Kompetensförsörjningsplan  

HR- Chef Anne-Helen Segota föredrar ärendet, med att inledningsvis förklara vad en 
kompetensförsörjningsplan är.  
 
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för förvaltningens verksamhet. 
Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens 
och planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha 
rätt medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads och 
förvaltningarnas förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten 
att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem 
för framtidens krav och förändringar. 
 
Personal och förhandling har utarbetat en övergripande kompetensförsörjningsplan som inriktar 
sig mot socionomer. Denna plan är framtagen i dialog med berörda verksamhetschefer samt 
fackliga representanter.  
 
Dessutom ingår Förvaltningschefen i en arbetsgrupp som kallas KAL–gruppen med kommande 
förslag till handlingsplan för socialsekreterare. KAL står för Kompetens- och 
personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning. Denna plan kommer att revideras, 
integreras med Kompetensförsörjningsplanen och fogas samman till ett dokument under hösten 
2017.  
Kompetensförsörjningsplanen kommer även att utvidgas med fler kompetenser och roller som 
förvaltningen måste identifiera på sikt, den strategiska kompetensen och hur vi ska möta 
framtiden. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad Kompetensförsörjningsplan samt 
överlåter till tjänstemännen att göra revidering, integrering och även att foga samman KAL- 
gruppens handlingsplan till ett dokument.  
 
Allianspartierna M,L,C och KD deltar inte i beslutet. 
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§ 75     Dnr 2017/IFON0130 750 

 
Remiss - Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad 
värld  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående 
betänkande med undantag för kapitlen om arbetslöshetsförsäkring och arbetslöshetskassor. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har utarbetat yttrandet tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden  
 
Utredaren lämnar förslag på ändringar och tillägg främst i socialförsäkringsbalken (SFB) i syfte att 
underlätta den gränsöverskridande rörligheten samtidigt som de svenska trygghetssystemens 
stabilitet kvarstår. Unionsrätten reglerar i samordningsförordningen 883/2004 att personer i 
gränsöverskridande situationer inte ska vara dubbelförsäkrade genom att vara berättigad till 
ersättning från flera staters socialförsäkringsförmåner samtidigt som ingen ska sakna 
försäkringsskydd. Förslagen ger en bättre anpassning till EU-rätten. Vissa ändringar medför ökad 
tydlighet och förståelse för regelverket. Det föreslås ändringar för ökad rättssäkerhet. 
 
Förslagen kan innebära att det finns en viss risk för att vissa kommuner och landsting kan få 
ökade kostnader. 
 
Förslagen innebär endast marginell påverkan för Borås.  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 
 
SD medverkar inte i beslutet 
 

 

§ 76     Dnr: 2017/IFON0150 750 

Strategi för Vision e-hälsa 2025 i Borås Stad 
 
Den 11 mars 2016 beslutade Förbundstyrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) att 
godkänna överenskommelsen med staten om vision e- hälsa 2025. Visionen utgör grunden för ett 
långsiktigt och gemensamt arbete med digitalisering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 
Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 kommer att kräva omfattande insatser, 
resurser, investering av nya digitala verktyg, infrastruktur, utbildningar och förändrings- och 
utvecklingsarbete för Borås Stad. För detta arbete behöver en strategi för Borås Stads Vision e-
hälsa och digitalisering 2025 och grundförutsättningar arbetas fram.   
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Utifrån ovanstående framgår att en gemensam strategi för digitalisering och Vision e-hälsa 2025 
för Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden behöver arbetas fram.  
 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar föreslå att en gemensam strategi för digitalisering 
och Vision e-hälsa 2025, för Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden arbetas fram samt att översända beslutet till 
Kommunstyrelsen 

Allianspartierna M,L,C och KD deltar inte i beslutet. 
 
 
§ 77 

Anmälningsärenden 
 

1. Protokollsutdrag KS; Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
2. Inbjudan från ALF ”Integrationsdagen” 7 november 
3. Inbjudan från Länsstyrelsen; Utlysning av utvecklingsmedel för våldsförebyggande arbete 

till kommuner i VG:s län 
4. Information från kriminalvården; Råd vid begäran om handräckning 
5. PLUPP-tider IFO:n 
6. Skrivelse från migrationsverket; Information om ersättning för kostander på grund av 

uppsagda överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn.  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger 
dessa till handlingarna. 
 

 

§ 78 

Delegationsärenden 

1. Risk för missförhållande 
2. Risk för missförhållande 
3. Risk för missförhållande 
4. Risk för missförhållande 
5. Risk för missförhållande 
6. Information om tillsynsprojekt samt begäran om uppgifter till IVO 
7. Protokoll Utskott BoU 
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Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärenden och lägger 
dessa till handlingarna 

 

 

 

Justeringsdag: onsdagen den 21 juni under dagen, Österlånggatan 74, våning 2. 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 juni 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelina Kongbäck                  Mats Tolfsson (S)          Mattias Danielsson(C) 
Sekreterare                              Ordförande                   Justeringsperson 
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