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Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, onsdagen den 24 april 2019 kl 14:00 – 14:50.  
Paus och ajournering 14:22 – 14.45.  

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande förhinder. Ersätts av Pernilla Gustafsson 
(M) 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande förhinder. Ersätts av 
Camilla Kvibro Ståhl (S) 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) förhinder. Ersätts av Anneli Pilelund (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Patric Cerny (L) förhinder. Ersätts av Aghil Aghili (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Tord Andersson (S) 
Björn Alexandersson (S) förhinder 
Irene Samuelsson (C) 
Valéria Kant (KD) 
Susanne Karlsson (SD) 
Anita Spjuth (V) förhinder  

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

 
Justeringens plats och tid Tisdag 30 april 2019, kl 8.00, Österlånggatan 74, plan 2.  

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 april 2019.  
 

 

  
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

Margareta Jensholm 
Paragrafer §§ 52-69 

 Ordförande 
 

  Mats Tolfsson 

 Justerare 
  

  
 
  

Marcus Robertsson  
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§ 64 Dnr IFON 2019-00058 3.7.2.25 
Faderskapsnedläggning .................................................................... 15 
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§ 66 Dnr IFON 2019-00060 3.7.2.25
Faderskapsnedläggning .................................................................... 17 
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Utredning ........................................................................................... 19 
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§ 52  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
 Marcus Robertsson väljs som justerande person med Vivi Roswall (M) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås, måndagen den 30 april 2019.      
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§ 53  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.      
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§ 54   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 
IVO-tillsyner 
Tillsyn av stödboende för barn och unga, inriktning trygghet och säkerhet, 
granskning av verksamhetens arbetssätt och ungdomarnas möjlighet till 
delaktighet. IVO avslutar ärendet utan anmärkningar. 
Ärendet gällande tidigare tillsyn vid ungdomsboendet på Lars Kaggsgatan, där 
IVO hade tillsyn på bemanning och arbetssätt, har nu avlutat ärendet och är 
nöjd med vidtagna åtgärder.  
 

 

     

 

Påminnelse 
Påminna om planerade studiebesök, dels i verksamheten på 4 olika ställen i 
grupp 21/5, dels heldagen då vi besöker HVB och en SiS-institution 14/5. 

IS-återvändare 
Förvaltningen har fått information från SÄPO kring eventuella IS-återvändare 
och deras barn. Verksamheten planerar och förbereder för detta. 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(20) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-24 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr IFON 2019-00038 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter mars 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-
mars 2019 med helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning efter mars 2019.  
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§ 56 Dnr IFON 2019-00061 1.2.3.25 

Uppföljning akutboende 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Förändra uppdelningen av platser på Badhusgatans akutboende till att enbart 
gälla uppdelning mellan kvinnor och män. Idag är åtta av platserna avdelade för 
kommuninvånare och åtta för gruppen övriga. Uppföljningen läggs till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förändringen innebar att akutplatserna på Klintesväng omvandlades till dygnet-
runt-platser och att enbart Badhusgatan erbjuder akutplatser/nattboende för 
hela målgruppen som kan ha behov av tillfälliga övernattningar.  
Det innebar också att de som övernattar kan nyttja tio nätter under en 30-
dagarsperiod, att det därefter krävs ett biståndsbeslut och att boendet är öppet 
året runt. Biståndsbeslut kan beviljas av Individ och familjeomsorgsnämnden 
och Arbetslivsnämnden. 

Det fanns en oro för att platserna på Badhusgatan inte skulle räcka till men 
statistiken visar att det inte varit fullbelagt utan att beläggningen endast ökat 
marginellt. Sedan förändringen genomfördes har beläggningen varit i snitt 57 % 
för gruppen kommuninvånare och 50 % för gruppen övriga, sammanlagt 53 %.  
Under 2018 var beläggningen i snitt 46 %.  

När förändringen genomfördes visade det sig att det fanns personer som hade 
svårigheter att använda akutboendet utifrån att det inte finns platser på första 
våning för alla grupper. Det finns ingen hiss i fastigheten, endast ramp för att 
underlätta för personer med rollator och/eller rullstolsburna.  

Att boende kommer att ha öppet året runt innebär att personalen på 
Badhusgatan måste ersättas av vikarier under sina semestrar och att de inte kan 
gå in som semestervikarier i andra verksamheter som de gjort under tidigare år.  
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§ 57 Dnr IFON 2019-00062 1.2.3.25 

Förhyrning av lokaler på Yxhammarsgatan 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att nämnden beslutar förhyra två lokaler utöver de Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen redan har i fastigheten på Yxhammarsgatan och 
att genomföra de mindre ombyggnader som krävs för verksamheten ska 
fungera.  

Sammanfattning av ärendet 
Vi har sedan många lokaler på Yxhammarsgatan för Yxhammarmottagningen 
och Smedjan, två av våra öppenvårdsinsatser för personer med riskbruk eller 
missbruk.  
I samband med den nya organisationen 2017-01-01 flyttades öppenvårds-
mottagningen Cedern över ifrån Barn och Unga till Vuxen/Unga vuxna insats. 
Cedern har sina lokaler på Stora Brogatan tillsammans med andra insatser inom 
Barn och Unga. 

Verksamheterna har sedan april 2017 haft gemensamma APT, planeringsdagar, 
utbildningar och samverkan i brukarfrågor. Verksamheterna har även stöttat 
upp varandra vid semestrar och andra ledigheter. För att ytterligare möjliggöra 
samverkan har det hela tiden funnits önskemål att när det är möjligt 
samlokalisera de olika verksamheterna. Det har även påverkats av att Cederns 
lokaler på Stora Brogatan inte varit optimala och att övriga verksamheter där är 
trångbodda. 
 
Att känna samhörighet med en större arbetsgrupp gynnar också arbetsmiljön 
utifrån att det framkommit från bägge grupperna att man upplever sig som små 
öar i det större sammanhanget vilket kan ge svårigheter att få utbyte med andra. 
En annan sidvinst är att medarbetarna skulle få en enhetschef som har 
möjlighet att vara närvarande i verksamheten fler dagar i veckan vilket också 
gynnar enhetschefens förutsättningar att vara en närvarande chef. 
 

Målet/syftet med flytten av Cederns verksamhet till Yxhammarmottagningen 

/Smedjans lokaler är att få en verksamhet med tre olika uppdrag, inte tre 
verksamheter som delar lokaler. Behovet är fyra nya kontor, eller delade kontor 
med samtalsrum samt en toalett för provtagning av övervakade drogtester. 
Hyresvärden kan erbjuda lokaler som efter anpassning av toaletten och ev. en 
skiljevägg i ett större rum passar för de nya behoven.  
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§ 58 Dnr IFON 2019-00065 1.2.3.25 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 
Agape gällande boende för ensamkommande 
asylsökande unga  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen 
och det Idéburna offentliga partnerskapsavtalet med föreningen Agape under 
perioden 2019-05-01—2019-12-31, samt under förutsättning att inte statsbidrag 
tilldelas till kommunerna för detta ändamål, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för kostnaden under förlängningstiden.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  Överenskommelsen och 
IOP-avtalet löper ut den 30 april. Den aktuella prognosen är att samtliga ska ha 
fått sitt ärende avgjort innan 2019 års utgång. För att möjliggöra att dessa unga 
kan fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av 
Migrationsverket så bör överenskommelsen förlängas. Riksdagen har i årets 
budget avsatt medel för statsbidrag till kommunerna för detta ändamål. Under 
förutsättning att Borås får del av dessa så täcker den kostnaden för 
förlängningen. I annat fall behöver nämnden får ersättning för dessa kostnader.               
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§ 59 Dnr IFON 2019-00030 1.2.3.25 

Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 
att yttrandet översänds till kommunstyrelsen. 

Reservation  
Eva Eriksson (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionären 
önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen och föreslår att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att upprätta en verksamhet för 
stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk.  

Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. Det finns ett 
påtagligt behov av utökade insatser men nämndens bedömning är att dessa bäst 
skulle kunna genomföras inom det centrala och allmänt inriktade Anhörigstödet 
som finns i Borås stad, inom Fritids- och folkhälsonämnden. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser. Individ- och familjeomsorgsnämnden ser en sådan utveckling som 
positiv och vill gärna i så fall inleda ett samarbete kring målgruppen.  

Beslutsunderlag 
Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö!  
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§ 60 Dnr IFON 2019-00036 3.2.2.0 

Remiss: Plan för samhällsstörningar och extra ordinära 
händelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka planen för 
samhällsstörningar och extraordinära händelser med lämnande av vissa 
synpunkter samt översända remissvaret till kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker planen för samhällsstörningar 
och extra ordinära händelser med vissa lämnade synpunkter som främst rör ett 
önskat behov av flexibilitet för nämnderna i utformning av struktur och 
arbetsmetodik så länge som de väsentliga delarna i den centrala planen även 
finns med i nämndernas lokala plan.    

Beslutsunderlag 
Remiss Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser    
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§ 61 Dnr IFON 2019-00008 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-04-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Ansökan om kamerabevakningstillstånd 

2. Beslut från Datainspektionen 
Dnr 2018-00192 

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-03-25 § 117 Nämndbudget och reviderad 
investeringsbudget 2019  

4. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden §107 Miljörapport Borås Stad 
2018 

5. Beslut från IVO  
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§ 62 Dnr IFON 2019-00009 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-04-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Socialutskott 2019-03-14 protokoll  

2. Socialutskott 2019-03-22 protokoll  

3. Socialutskott 2019-03-28 protokoll  

4. Socialutskott 2019-04-11 protokoll                
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§ 63 Dnr IFON 2019-00051 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       
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§ 64 Dnr IFON 2019-00058 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.              
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§ 65 Dnr IFON 2019-00059 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 66 Dnr IFON 2019-00060 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 67 Dnr IFON 2019-00063 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 68 Dnr IFON 2019-00067 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.              
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§ 69 Dnr IFON 2019-00066 3.7.2.25 

Överenskommelse om placering av ensamkommande 
barn  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.                     
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