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  2017-12-19  
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Tid Kl. 13.00 – 16.20 
  
Ajournering Paus kl 14.00 – 14.20. Ajournering kl 15.45 – 16.05.  
 
Plats IFO-Förvaltningen Österlånggatan 74, sammanträdesrum Pinocchio 
 
Paragrafer  § 131 - § 142 
 
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 (L)     

 Mattias Danielsson (C)  
 Lars Lyborg (KD)  förhinder  
 Leif Häggblom (SD) 
 
Tjänstgörande Ersättare för Lars Lyborg (S) blir Britt-Marie Halldén (L). 
ersättare Mattias Danielsson (C) anmäler jäv för sekretessärende F. Ersättare blir 

Mattias Karlsson (M).  
           
Ersättare Tord Andersson (S) 
  Marianne Hermansson (S)   förhinder   
  Rauno Kekkonen (S) 
 Linnéa Boström (S)  förhinder  
 Magnus Winblad (V)   
  Maria Hyllstam (MP)  förhinder  
 Mattias Karlsson (M)  förhinder kl 13.00 - 13.48

 Britt-Marie Halldén (L)     
  Sven-Erik Håkansson (C)  förhinder 
 Valéria Kant (KD)   förhinder    
 Anne-Charlotte Blomqvist (SD)    
 
Övriga Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
 Agneta Kettil, verksamhetschef 
 Vanja Myrén, verksamhetschef  
 Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef   
 Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
 Margareta Jensholm, nämndsekreterare  
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Sammanträdet inleds med att enhetschef Kerstin Wadman; Dialogcentrum, och  
enhetschef Helena Millberg; Fält och ungdom, ger en presentation av sina verksamheter. 
 
 
§ 131 

Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Muharrem Binaku (S) med Patric Cerny (L) som ersättare. 
 
Protokollet justeras torsdag 21 december 2017 kl 14.00 på Individ- och familjeomsorgsför-
valtningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
§ 132 
 
Ändring av ärendelistan  
Sekretessärenden G, H och I utgår.  
 
 
§ 133 

Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren informerar:  

Aktuella läget kring omställningsarbetet av asylsökande 
De flesta av de asylsökande är nu utflyttade till värdfamiljer eller till Saltemad. De med permanent 
uppehållstillstånd kommer i början av 2018 att få flytta till Källhaga eller till en fastighet på Södra 
Kyrkogatan. Än så länge räcker lokalerna.  

Den nationella brukarundersökningen 
Kvalitet- och utvecklingschef Hans Abrahamson informerar kort om resultat från den nationella 
brukarundersökningen, där IFO deltagit för första gången. Resultaten skiljer sig inte nämnvärt 
från de nationella resultaten. Totalt har 560 personer svarat, övervägande delen från 
Försörjningsstöd. Resultaten kommer i februari 2018 att gå ut till verksamheterna för vidtagande 
av olika åtgärder. Verksamhetsutvecklare Sara Esbjörnsson är inkopplad i det arbetet. En mer 
detaljerad redovisning sker vid februarinämnden 2018.  
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Den nationella hemlöshetskartläggningen 
Kvalitet- och utvecklingschef Hans Abrahamson informerar kort att den nationella 
hemlöshetskartläggningen görs av IFO Vuxen varje år. I års görs kartläggningen även nationellt. 
Statistiken skiljer sig inte nämnvärd från förra årets resultat, med cirka 40 akut hemlösa personer. 
Den grupp som har ett boende genom kommunens försorg, t ex övergångslägenhet, har minskat. 
Återkommer till ärendet vid februarinämnden 2018.  

Både brukarundersökningen och den nationella hemlöshetskartläggningen kommer att publiceras 
på Borås Stads hemsida. Nämnden önskar information innan publicering sker.  

Samtal med barn 
Barn- och unga verksamheten har hållit en hög kvalitet på sitt arbete men p g a problem med 
rekrytering och vakanser, har kraven på verksamheten måst sänkas. Därför ligger verksamheten i 
nivå med vad som krävs med oss. Viktigt att det i underlagen definieras hur ofta enskilda samtal 
med barn har skett. Om det ej skett, ska det motiveras varför.  

 
 
§ 134     Dnr 2017/IFON0094  
 
Budgetuppföljning november 2017  
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog ärendet.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden.  
 
Beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-november 2017 
med helårsprognos. 
 
 
 
§ 135     Dnr 2017/IFON00238  
 
Budget 2 – 2018  
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog ärendet.  

Budget 2 bygger vidare på tidigare utskickad Budget 1, nu med reviderad text utifrån förändringar 
i verksamheten och till följd av omvärldsförändringar, samt efter genomgånget ekonomiskt 
underlag. Nya uppdrag har även tillförts nämnden i samband med 2018 budget för Borås stad. 

Alliansens tilläggsyrkande Budget 2018:2 - 2017-12-19, se bilaga.  
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Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition till Allianspartiernas tilläggsyrkande till budget 
2018:2. Nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.  

Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 

Den som bifaller majoritetens förslag röstar Ja.  
Den som bifaller Alliansens förslag röstar Nej. 

Vinner Ja har nämnden beslutat bifalla majoritetens förslag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår från 
att rösta 

Mats Tolfsson x     
Urban Svenkvist   x   
Eva Axell x     
Binaku Muharrem x     
Ninni Dyberg x     
Inger Landström x     
Kristina Ramsälv 
Waldenström 

x     

Patric Cerny   x   
Mattias Danielsson   x   
Britt-Marie Halldén   x   
Leif Häggblom     Avstår 
Resultat 6 4 1 

 
Nämnden har godkänt majoritetens förslag. Alliansen reserverar sig för sitt förslag.  

Beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2018 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.  
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§ 136     Dnr 2017/IFON00229 
 
Riskanalys inför Internkontrollplan 2018 
Kvalitets- och utvecklingschef Hans Abrahamson föredrog ärendet.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde som finns inom nämnden. Nämnden ska upprätta en organisation 
för sin interna kontroll. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Inför 2018 har förvaltningen med 
utgångspunkt från förra årets riskanalys och en genomgång av för nämndens verksamhets-
områden aktuella risker gjort en utgångspunkt för en riskinventering och  värdering av dessa 
risker. Nämnden värderar nu denna inventering i samband med nämndsmötet och gör eventuella 
förändringar. Därefter fastställs riskanalysen för 2018. 

Beslut 
Att Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer Riskanalysen för 2018 efter genomförda 
förändringar och tillägg. 

 
 
§ 137     Dnr 2017/IFON00239 
 
Delegationsordning 2018  
Efter ett år i den nya organisationen som Individ- och familjeomsorgsförvaltning, förslås att vissa 
förändringar i delegationsordningen görs. 

Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna föreslagna förändringar i 
delegationsordningen med ärendenummer Dnr 2017-00239 för beslut gällande barn och unga 
samt gällande vuxna. 

 
 
§ 138     Dnr 2017/IFON00231 
 
Fullmakt att företräda IFO nämnd 2018  
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 familjeomsorgs-
nämnden på det sätt som anges.          
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§ 139     Dnr 2017/IFON00216 
 
Förlängning av entreprenadavtal med Nytida avseende 
verksamheten på Badhusgatan 1 B  
Badhusgatan 1B är ett behandlingshem, boendestöd och stödboende för vuxna med missbruk i 
kombination med psykisk ohälsa. Verksamheten på Badhusgatan drivs för närvarande på 
entreprenad av Nytida. Nuvarande avtal för Badhusgatan sträcker sig till och med 2018-10-31. 
Genom att förlänga avtalet ges möjlighet att påbörja uppföljning av verksamheten och det 
nuvarande avtalet samt förbereda och genomföra en ny upphandling av ett avtal. Möjlighet finns 
även att förlänga avtalet ytterligare ett år fram till 2020-10-31 eller att förbereda en övergång i 
egenregi. 

Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att förlänga entreprenadavtalet med Nytida ett år fram till 2019-10-31. 

 

§ 140 

Sekretessärenden 

A. Adoptionsärende  
Se separat sekretessprotokoll. 
 

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

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

D. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
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 8a § FB 
Se separat sekretessprotokoll. 
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G. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB 

Ärendet utgår.  
 

H. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB 
Ärendet utgår.  
 

I. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB 
Ärendet utgår.  
 

 
§ 141 
 
Anmälningsärenden 
Inkomna skrivelser  
 
1. Kommunstyrelsen. Förtydligande av ansvarsfördelning i ny organisation  

(2017/00217) 
2. Kommunfullmäktiges beslut. Regler för intern kontroll 

(2017/00218) 
3. Kommunstyrelsen. Definition av närproducerade livsmedel 

(2017/00219) 
4. Samverkansavtal för Boda, Norrby och Sjöbo familjecentraler 

(2017/00220) 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger 
dessa till handlingarna. 
 
 
 
§ 142 

Delegationsärenden 
Listor med delegationsrapporter från verksamheten  

5. IFO Vuxen Myndighet delegationsrapport, 2017-10-01 – 2017-10-31 
6. IFO Vuxen Myndighet delegationsrapport, 2017-11-01 – 2017-11-30 
7. IFO Barn och unga Myndighet delegationsrapport, 2017-10-01 – 2017-10-31 
8. IFO Barn och unga Myndighet delegationsrapport, 2017-11-01 – 2017-11-30 
9. IFO Barn och unga Myndighet delegationsrapport, 2017-12-01 – 2017-12-31  
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10. IFO BoU Familjerätten delegationsrapport, 2017-11-01 – 2017-11-30 
11. Lex Sarah – risk för missförhållande  
12. Lex Sarah – risk för missförhållande  
13. Lex Sarah – risk för missförhållande  

Övriga delegationsbeslut  

14. Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-11-27 
15. Protokoll Utskott Vuxen, 2017-12-04 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Justeringsdag: torsdag 21 december 2017 kl 14.00,  Österlånggatan 74, våning 2. 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla fredag 22 december 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jensholm                            Mats Tolfsson (S)                        Muharrem Binaku (S) 
Nämndsekreterare                               Ordförande                                 Justeringsperson 
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