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Tid  Kl. 14.00 – 16.30 
  Paus 15.30 – 15.40. Ajournering 16.00 – 16.15 
  
Plats  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
  Österlånggatan 74, Borås, sammanträdesrum Pinocchio 
 
Paragrafer   § 10 - 23 
 
Ledamöter Mats Tolfsson (S), ordförande 

Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande   
Eva Axell (S), andre vice ordförande 
Muharrem Binaku (S)  förhinder 
Ninni Dyberg (S)  
Inger Landström (V)  
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)  
Patric Cerny (L)  närvarar kl 14.00 – 16.20 
Mattias Danielsson (C)  närvarar kl 14.00 – 16.20 
Lars Lyborg (KD) 
Leif Häggblom (SD) 

Tjänstgörande ersättare Tord Andersson (S) väljs som ersättare för Muharrem Binaku (S) och 
träder in som ordinarie ledamot. 
 

Ersättare Tord Andersson (S) 
Marianne Hermansson (S)  förhinder  
Rauno Kekkonen (S)  närvarar kl 14.00 – 15.50 
Linnéa Boström (S)  förhinder   
Magnus Winblad (V)  
Maria Hyllstam (MP)  förhinder  
Mattias Karlsson (M) 
Britt-Marie Halldén (L) 
Sven-Erik Håkansson (C) 
Valéria Kant (KD) 
Anne-Charlotte Blomqvist (SD)    

Övriga Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Per-Olof Jinnegård, ekonomichef 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare 
Helene Gustafsson, Kommunal  
Sara Andersson, Vision  
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§ 10  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Urban Svenkvist (M) med Ninni Dyberg (S) som ersättare. 
 
Protokollet justeras måndag 26 februari 2018 kl 10.00, Individ- och familjeomsorgs- 
förvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
§ 11 
 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren informerar: 
 
Hedersrelaterat våld 
Med anledning av ett ärende gällande hedersrelaterat våld, som är föremål för en lex 
Sarah utredning, konstateras att förvaltningen har bra rutiner sedan lång tid tillbaka när 
det gäller arbetet med hedersrelaterat våld. Däremot finns det anledning att särskilt titta 
på hur berörda aktörer samverkar och hittar ingång till varandra i särskilt komplicerade 
ärenden. Ansvariga chefer kommer att ta fram en struktur för det stadsövergripande 
arbetet och samarbetet externt framöver. 
I detta ärende har det också funnits en konsult som vi har avbrutit avtalet med utan extra 
kostnad för oss, pga uppenbara samarbetsproblem. 
 
Socialjouren 
Socialjouren var föremål för en intern översyn under andra halvåret 2017. Det arbetet 
kommer att följas av ett utvecklingsarbete som gäller frågor kring organisation, personal 
samt samarbete. Det är rätt så många och en del omfattande aktiviteter som kommer att 
presenteras för arbetsgruppen i mitten av mars. Det handlar till en del om kompetens-
försörjning men främst om att göra socialjouren till en del av helheten med tydlighet 
kring avtal och bestämmelser. Förutom ansvaret för verksamhetsinnehåll har vi ett stort 
ansvar gentemot samverkande kommuner där vi kan förbättra dialogen, det gemensamma 
ansvarstagandet för överenskommelse samt statistik och ekonomiuppföljning.  
 
Samarbetsuppdrag gällande boendefrågor 
En tillsatt arbetsgrupp arbetade under hösten fram ett förslag, som presenterades för den 
politiska referensgruppen, som ställde sig bakom förslaget att arbeta vidare med för 
arbetsgruppen. Sedan har det blivit en låsning kring målgrupp och ansvarsfrågan i 
arbetsgruppen. Efter ett extra presidiemöte med presidierna från Arbetslivsnämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, kan arbetsgruppen arbeta vidare på förslaget som 
ska presenteras för den politiska referensgruppen i början av maj. Tas sedan upp för 
politiskt ställningstagande. 
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§  12     IFON2018-00014 
 
Årsredovisning 2017  
Ekonomichef Per-Olof Jinnegård föredrar årsredovisning 2017.  
Sven-Erik Håkansson lämnar i samband med redovisningen en egen föredragning som 
bifogas protokollet.  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att efter justeringar i texten godkänna 
årsredovisningen för 2017 samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.        

 
 
 
§  13     IFON2018-00015 
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2017 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen för 2017. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den  
interna kontrollplanen för 2017 samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.    
 
 
§  14     IFON2018-00016 
 
Intern kontrollplan 2018 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan  
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en organisation 
upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Dessutom ska 
lokala regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. Det är av vikt att dessa 
regler och anvisningar dokumenteras och antas av nämnden. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta den framtagna interna 
kontrollplanen för 2018 samt översända planen till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
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§  15     IFON2017-00239 
 
Komplettering av delegationsordning 2018 
Nämnden följer kontinuerligt delegationsordningen och vid behov reviderar eller gör 
tillägg till denna. Några områden har uppmärksammats där det behövs ytterligare 
delegater för att täcka behovet av beslutsmässiga personer i handläggningen. 
 
Beslut 
Att göra tillägg till nuvarande delegationsordningen för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och fastställa ny delegationsordning med gjorda tillägg.        
 

 
 
§  16     IFON2017-00185 
 
Rapportering av ej verkställda gynnade beslut kvartal 4, 2017 
Till IVO och revisorerna ska Individ- och familjeomsorgsnämnden rapportera alla 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för beslut.  
 
Till Kommunfullmäktige ska Individ- och familjeomsorgsnämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  
 
Antalet ej verkställda beslut har under året minskat och olika insatser har gjorts för att 
dessa skall fortsätta att minska. Endast 7 ej verkställda beslut vid årsskiftet 2017/2018. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL t.o.m. den 31 december 2017, samt att översända 
denna till Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen. 
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§  17     IFON2018-00012 
 
Nationella brukarundersökningen  
Verksamhetsutvecklare Sara Esbjörnson föredrar ärendet.  
Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsenheten 
på Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad för första gången i den nationella 
brukarundersökningen för IFO. Bakom undersökningen står Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet med 
undersökningen är att få fram brukarens upplevelse av kvalitet. I rapporten redovisas 
resultatet huvudsakligen utifrån de målgrupper som finns inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Avsikten är att årligen fortsätta genomföra 
brukarundersökningen och på detta sätt följa resultat, analysera resultatet och ge bidrag 
till olika former av kvalitetsutveckling.            
 
Beslut 

            Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner rapporten om den genomförda  
            brukarundersökningen och lägger denna till handlingarna.  
 
 

 
§  18     IFON2018-00013 
 
Nationella hemlöshetskartläggningen  
Verksamhetsutvecklare Håkan Johansson föredrar ärendet.  
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en ny kartläggning av 
hemlösheten. Kartläggningen genomfördes i april månad 2017 och resultatet publicerades 
nyligen. Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan kartläggning och den 
senaste gjordes 2011. I Borås har det gjorts lokala kartläggningar årligen, vilket gjort det 
möjligt att jämföra den nationella kartläggningen med Borås lokala kartläggning.  
Den nationella kartläggningen visar bl.a. på att Borås har jämförelsevis få personer i akut 
hemlöshet. Kartläggningen visar även på att kortsiktiga kommunala boendelösningar 
minskar vilket skiljer sig mycket från trenden i övriga landet. Resultaten från 
kartläggningen kommer att tas med i det fortsatta arbetet mot hemlöshet och i nämndens 
fortsatta samordningsuppdrag kring boendesociala frågor. 
 
Beslut 
Att godkänna rapporten om den nationella kartläggningen av hemlösheten och lägga 
denna till handlingarna.        
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§  19     IFON2018-00018 
 
Redovisning av inkomna synpunkter 2017 
Nämnden avser att under 2018 arbeta för att inspirera och följa upp synpunkts-
hanteringen på nämndens olika enheter.          
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga årsrapporten för 2017 av  
inkomna synpunkter till handlingarna samt att översända denna till Kommunstyrelsen  
och Stadsrevisionen.       

 
 

 
§  20     IFON2018-00031 
 
Val av ersättare till Socialutskott  
Individ- och familjeomsorgsnämndens Socialutskott består av tre ordinarie ledamöter och 
två ersättare. En ny ersättare ska utses.        
 
Sverigedemokraterna yrkar på votering.  
 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 
Den som bifaller majoritetens förslag på Tord Andersson som ersättare i Socialutskottet 
röstar Ja.  
Den som bifaller Sverigedemokraternas förslag med Ann-Charlotte Blomqvist som 
ersättare i Socialutskottet 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   
Tord Andersson X   
Ninni Dyberg X   
Inger Landström X   
Kristina Ramsälv Waldenström X   
Patric Cerny   X 
Mattias Danielsson   X 
Britt-Marie Halldén   X 
Leif Häggblom  X  
Resultat 6 1 4 
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Nämnden har godkänt föreliggande förslag, utifrån resultatet 6 ja-röster, 1 nej-röst, 4 
avstår från att röst.  
 
Beslut 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att utse Tord Andersson som ersättare i 
Individ- och familjeomsorgsnämndens Socialutskott.     
 
 
§ 21 
 
 
Sekretessärenden  
A. Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Se separat sekretessprotokoll.  
B. Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Se separat sekretessprotokoll. 
C. Yttrande enligt 4 kap 10 § FB, utländsk adoption  

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. 
G. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 

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

Se separat sekretessprotokoll. 
I. Utredning för yttrande enligt 6 kap 9 § FB  

Se separat sekretessprotokoll. 
 
 

§ 22 
 
Anmälningsärenden 
 
Inkomna skrivelser  
Inga.  
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§ 23 
 
Delegationsärenden  
 
Delegationsrapporter från verksamheten  

1. IFO Vuxen Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31 
2. IFO Barn och unga Myndighet, 2017-12-01 – 2017-12 31 
3. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31 
4. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-02-01 – 2018-02-28 

 
Övriga delegationsbeslut  

5. Lex Sarah – risk för missförhållande 
6. Utredning Lex Sarah 
7. Protokoll Socialutskott, 2018-01-18 
8. Protokoll Socialutskott, 2018-02-01  

 
 
Beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger dessa till handlingarna. 
 
Lars Lyborg (KD) anmäler jäv för sekretessärende D och F.  
Valéria Kant (KD) träder in som ordinarie ledamot samt som beslutsfattande. 
 
Mattias Danielsson (C) anmäler jäv för sekretessärende F.  
Britt-Marie Halldén (L) träder in som ordinarie ledamot samt som beslutsfattande. 
 
Vid protokollet  
  
  
  
Margareta Jensholm   
Nämndsekreterare  
  
  
  
Justeras  
  
  
  
Mats Tolfsson    Urban Svenkvist (M) 
Ordförande   
  
  
  



                                        
                                                                                            Protokoll 

 Sammanträdesdatum 
  2018-02-20 

9 (9) 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens webbsida måndag 26 februari 2018.   


