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Ajournering: kl.  15:10-15:35 
  
 
Plats: IFO-Förvaltningen Österlånggatan 74, sammanträdesrum Pinoccio 
 
Paragrafer:  § 62 – § 71 
 
Ledamöter:  Mats Tolfsson (S), ordförande,  
 Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande  
 Eva Axell (S), andre vice ordförande, ej närvarande 
 Muharrem Binaku (S) 
 Ninni Dyberg (S) 
 Inger Landström (V)  
 Kristina Ramsälv Waldenström (MP) 

 Patric Cerny (L)  
  Mattias Danielsson (C),  
 Lars Lyborg (KD) 
 Andreas Exner (SD), ej närvarande 
 
Tjänstgörande   
ersättare:                 Ersättare för: Eva Axell (S), Tord Andersson (S) 
                 Ersättare för: Andreas Exner (SD), Leif Häggblom (SD)  
  
Ersättare: Tord Andersson (S) 
  Marianne Hermansson (S) ej närvarande 
  Rauno Keekonen (S) 
 Magnus Winblad (V)  
 Linnéa Boström (S) 
 Maria Hyllstam (MP)  
 Hasse Ikävalko (M) 
 Britt-Marie Halldén (L)  
 Sven-Erik Håkansson (C) 
  Leif Häggblom (SD)  
 Ingela Josefsson (KD),  
 
Övriga: Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
 Hans Abrahamsson, verksamhetschef 
 Vanja Myrén, verksamhetschef 
 Evelina Kongbäck, nämndsekreterare 
 Besök av stadsrevisionen 
 
Sammanträdet inleds med ett besök från Stadsrevisionen 14:00 
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§ 62   
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Leif Häggblom (SD), som ersättare Muharrem Binaku (S) 
Protokollet justeras måndagen den 29 maj, under dagen på Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
 
§ 63 
 
Information från förvaltningschefen 
Förvaltningschefen Anna-Lena Sellergren informerade om de nya lokalerna som under dagens 
sammanträde invigdes för nämnden. Information kring rekrytering av ny nämndsekreterare, som 
förväntas bli klar i månadsskiftet. Information delgavs också kring problematiken med boende 
för ensamkommande och förvaltningschefen berättade om att IFO-förvaltningen erbjudits tre 
nya lägenheter på Lars Kaggsgatan.  
 
Diskussion kring förmedlingsmedlen och samarbetet kring försörjningsstöd uppstod då signaler 
från Överförmyndarmyndigheten kring ökade antal ansökningar från Gode män kommit 
förvaltning samt nämndsledamöter till känna. Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren 
informerade om att hon tagit del av rutinerna kring detta från Arbetslivsförvaltningen. Nämnden 
var överrens om att ett fortsatt samarbete kring samsynen på försörjningsstöd mellan ALF och 
IFO bör fortskrida enligt plan. 
 

 

§ 64    Dnr 2017/IFON0094 

Budgetuppföljning april – Tertial 1 
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med helårsprognos efter varje 
månad och redovisar denna för nämnden. Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård 
föredrog ärendet. Förslag från nämnden om att förtydliga för allmänheten om de olika 
boendeformerna, justera i stycken kring flyktingverksamheten, samt ändring av några utav 
framförda siffror. Nämnden överlät till tjänstemännen att genomföra föreslagna förändringar. 
Beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen med föreslagna ändringar 
från nämnden för januari-april 2017 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till KS 
efter justering. 
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§ 65    Dnr 2017/IFON0087 

Program mot hemlöshet 
Individ- och familjeomsorgen har reviderat Borås Stads program mot hemlöshet. Ett förslag har 
skickats på remiss. Nämnden har efter remissomgång gjort vissa kompletteringar och 
förtydligande i programmet. 
 
Förslag och yrkanden 
Leif Häggblom (SD) yrkar tillägg till motionen i form av ändringsyrkande, (se bilaga) 
 
Proposition 
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels 
till Leif Häggblom (SD) yrkande och finner förstnämnd proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 
Votering 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes. 
 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Leif Häggbloms (SD) yrkande 
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Leif Häggbloms (SD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Leif Häggblom (SD)  X  
Lars Lyborg (KD) X   
Sven-Erik Håkansson (C) X   
Patrik Cerny (L) X   
Kristina Ramsälv Waldenström (MP) X   
Inger Landström (V) X   
Ninni Dyberg (S) X   
Muharrem Binaku (S) X   
Urban Svenkvist (M) X   
Tord Andersson (S) X   
Mats Tolfsson (S) X   
Summa 10 1  
 

Beslut 

Att Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner förslaget till revidering av Borås stads 
program mot hemlöshet och översänder denna till kommunstyrelsen. 
 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till fördel för sitt eget ändringsyrkande 
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§ 66    Dnr 2017/IFON0040 

Stärkt familjehemsvård  
Stadsdelsnämnd Väster översände den 25 oktober 2016 en utredning till kommunstyrelsen med 
ett förslag att den kommande Individ- och familjeomsorgsnämnden skulle få i uppdrag att 
genomföra en förstärkt familjehemsvård. Denna utredning har återsänts av kommunstyrelsen till 
Individ- och familjeomsorgsnämnden för fortsatt handläggning.  
 
Efter fortsatt beredning föreslås nämnden att genomföra den förstärka familjehemsvården utifrån 
de förslag som lämnades i utredning samt att använda fonderade medel för insatser för 
ensamkommande barn till att finansiera förstärkningen. 
 
Här anges de huvudsakliga delarna i den förstärkta familjehemsvården. 
 

• Förstärka Familjehemsenheten med två familjehems-sekreterartjänster.  
• Utöka socialassistentstödet med 25 % årsarbetare 
• Förstärka metodhandledarstödet med 25 % årsarbetare 
• Utveckla ett stöd för familjehem på kvällar och helger genom att familjehemssekreterarna 

har beredskap   
• Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens avseende handledning och stöd till 

familjehem 
• Att anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade barns skolgång 

och samverkar med skolan ihop med IFO Barn och Unga.  
• Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi.   
• Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen 
• Att initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och tandläkarundersökningar 

 
 
Beslut 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att införa en förstärkt familjehemsvård och att 
använda fonderade medel avsatta för mottagande av ensamkommande flyktingbarn för att 
finansiera förstärkningen under 2 år med totalt 4 300 tkr. 
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§ 67    Dnr 2017/IFON0042 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut   
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då 
tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att 
anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts 
senast tre månader efter beslut.  
 
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. Uppgifterna i rapporten ska vara 
avidentifierade. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson gentemot 
IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per 
berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
 
Uppkommen fråga kring redovisningsmodellen för rapporteringen vilken besvaras av 
förvaltningschef samt chef för kvalité och utveckling, Hans Abrahamsson. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Redovisning av ej verkställda 
gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2017, samt att översända denna till IVO, 
Stadsrevisionen och Kommunfullmäktige. 
  
 
 
 
§ 68    Dnr 2017/IFON0097 

Borås Stad kan bli Sveriges bästa HBTQ-kommun  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över miljöpartiets motion 
”Borås Stad ska bli Sveriges bästa hbtq-kommun”. 
 
Motionen ämnar till att Borås stad ska bli främst i landet kring arbete med mänskliga rättigheter 
och jämställdhet genom att Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det 
fortsatta arbetet för alla människors lika värde. Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att 
tillstyrka motionen med nedan angivna förslag till ändringar. 
 
Motionen föreslår att hbtq-frågorna ska integreras i Borås Stads ”Plan för lika rättigheter och 
möjligheter” samt att det ska upprättas en handlingsplan. Individ och familjeomsorgsnämnden 
ställer sig positiv till detta förslag men föreslår att handlingsplanen integreras och ingår som en 
obligatorisk del i ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” istället för att en separat 
handlingsplan upprättas.  
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Motionen föreslår att kompetens kring dessa frågor ska öka genom utbildning till personal och 
förtroendevalda inom varje nämnd. Detta arbete har redan påbörjats och samtliga enheter på 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i uppdrag att utbilda sin personal på sina 
arbetsplatsträffar inom ämnet. Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslår att dessa aktiviteter 
följs upp och utvecklas snarare än att nya ytterligare aktiviteter tillkommer. 
 
Förslag och yrkanden 
Leif Häggblom (SD) yrkar avslag på beslutet i form av ändringsyrkande, (se bilaga). 
Allianspartierna M, L, C, och KD yrkar motionen besvarad, (se bilaga) 
 
 
Proposition 1 
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på Allianspartierna M, L, C och KD:s förslag 
om ändringsyrkande om motionen besvarad mot Leif Häggbloms (SD) yrkande om avslag på 
motionen mot varandra och finner förstnämnd proposition ja besvarad. 
 
Votering 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 
 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Leif Häggbloms (SD) yrkande 
om avslag på motionen röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Leif Häggbloms (SD) 
ändringsyrkande. 

Omröstningsresultat 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Leif Häggblom (SD)  X  
Lars Lyborg (KD) X   
Sven-Erik Håkansson (C) X   
Patrik Cerny (L) X   
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)   X 
Inger Landström (V)   X 
Ninni Dyberg (S)   X 
Muharrem Binaku (S)   X 
Urban Svenkvist (M) X   
Tord Andersson (S)   X 
Mats Tolfsson (S)   X 
Summa 4 1 6 
 
 
 
Proposition 2 
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall till majoritetens förslag och dels till 
Allianspartierna M, L, C och KD:s ändringsyrkande om motionen besvarad och finner 
förstnämnd proposition ja besvarad. 
 
Votering 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 
 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Allianspartierna M, L, C och 
KD:s ändringsyrkande om motionen besvarad. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla 
Allianspartierna M, L, C och KD:s ändringsyrkande om motionen besvarad. 
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Omröstningsresultat 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Leif Häggblom (SD)  X  
Lars Lyborg (KD)  X  
Sven-Erik Håkansson (C)  X  
Patrik Cerny (L)  X  
Kristina Ramsälv Waldenström (MP) X   
Inger Landström (V) X   
Ninni Dyberg (S) X   
Muharrem Binaku (S) X   
Urban Svenkvist (M)  X  
Tord Andersson (S) X   
Mats Tolfsson (S) X   
Summa 6 5  
 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka motion ”Borås Stad kan bli Sveriges 
bästa hbtq-kommun” med angivna förslag till ändringar samt att översända denna till 
kommunstyrelsen.  

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till fördel för sitt eget ändringsyrkande, så även 
Allianspartierna M, LC och KD. 

 

§ 69 

Sekretessärende 

Redovisas på särskilt protokoll 

 
§ 70 

Anmälningsärenden 
1. Inbjudan seminarium; ”Socialtjänstens ansvar” - SKL 
2. Redovisning revisionsberättelse för IFO 2016 - stadsrevisionen 

3. Inbjudan seminarium; ”Hur ska vi klara uppdraget med de ensamkommande barnen”– SKL 
4. Inbjudan SAS – konferens Trollhättans kommun 
5. Erbjudande om överlåtelse från Piteå Kommun 

 

Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger 
dessa till handlingarna. 
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§ 71 

Delegationsärenden 

1. Risk för missförhållande 
2. Protokoll Utskott BoU 
3. Protokoll Utskott BoU 
4. Delegationsrapport 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärenden och lägger 
dessa till handlingarna 

 

 

Justeringsdag: måndagen den 29 maj under dagen, Österlånggatan 74, våning 2. 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 juni 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelina Kongbäck                  Mats Tolfsson (S)          Leif Häggblom(SD) 
Sekreterare                              Ordförande                   Justeringsperson
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