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Tid  Kl. 14.00 – 16.20 
  Ajournering kl 15.50 – 16.10  
  
Plats  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
  Österlånggatan 74, Borås, sammanträdesrum Pinocchio 
 
Paragrafer   § 24 - 32 
 
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) 
Leif Häggblom (SD) 

Tjänstgörande ersättare Mattias Danielsson (C) anmäler jäv för sekretessärende C. Sven-Erik 
Håkansson (C) träder in som ordinarie ledamot för ärendet.  

Ersättare Tord Andersson (S) 
Marianne Hermansson (S)   
Rauno Kekkonen (S)  kl 14.00 – 15.45 
Linnéa Boström (S)    
Magnus Winblad (V)  
Maria Hyllstam (MP)   
Mattias Karlsson (M)  förhinder 
Britt-Marie Halldén (L) 
Sven-Erik Håkansson (C) 
Valéria Kant (KD)  kl 14.00 – 16.00 
Anne-Charlotte Blomqvist (SD)    

Övriga Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Myrén, verksamhetschef  
Per-Olof Jinnegård, ekonomichef 
Helene Gustafsson, Kommunal  
Sara Andersson, Vision  
Margareta Jensholm, nämndsekreterare 
 
Malin Andersson - § 25 
Carl Morberg - § 25  
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§ 24 
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Eva Axell (S) med Patric Cerny (L) som ersättare. 
 
Protokollet justeras torsdag 22 mars 2018 kl 13.00, Individ- och familjeomsorgs- 
förvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
 
§ 25 
 
Information från förvaltningschefen 
Verksamhetschef Agneta Kettil besvarar frågor ställda av Sverigedemokraterna 
2018-02-20 
Fråga 1: 
I vissa fall är de ensamkommande anmärkningsvärt unga och/eller har olika 
funktionshinder. Hur har dessa människor kunnat ta sig genom hela Europa, eller 
ifrågasätts inte detta?  
Svar: 
Nämnden har att ta ansvar och handlägga de anvisningar som inkommer från 
Migrationsverket och avser ensamkommande barn under 18 år. Frågan att utreda den 
enskildes asylskäl och lämna beslut i asylfrågan ansvarar Migrationsverket för.  
 
Fråga 2: 
I vissa fall har även möten för återföring med biologiska föräldrar bokats, vilket gör det 
hela ännu märkligare, då skattekollektivets pengar är ämnat att användas till människor 
med större behov.  
Svar:  
Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd och därmed möjligheten till en  
återförening för ensamkommande barn. 
 
Uppföljning av IOP – Idéburet offentligt partnerskap 
Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren informerar att förvaltningen har träffat Agape, de 
fem föreningarna som står bakom samarbetet gällande asylsökande 18-åringar som 
kvarstannar i Borås för att fortsätta sin skolgång tills deras asyl avgjorts slutgiltigt, för 
uppföljning av IOP:n. I nuläget finns det ca 60 ungdomar, där Agape hanterar majoritet 
genom värdfamiljer och en fastighet i deras regi. Antalet värdfamiljer har blivit fler, 
antalet stugor på campingen som förvaltningen hyr färre. Vid april-sammanträdet 
kommer IOP:n tas upp med önskemål om förlängning, vilket förvaltningen håller på att 
bereda nu. 
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Överenskommelsen IOP - Idéburet offentligt partnerskap  
Utvecklingsledare Malin Andersson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, informerar 
nämnden om IOP-överenskommelsen i Borås. Den lokala överenskommelsen ska vara  
en grund och ett verktyg för att göra praktisk nytta av en dialog mellan olika parter, kring 
genomsamma åtaganden och områden för samverkan.  
 
Genomgång av Ciceron Assistent  
Strategisk verksamhetsutvecklare Carl Morberg, Stadsledningskansliet, ger nämnden en 
genomgång av Ciceron Assistent, som är det webbaserade verktyg där förtroendevald tar 
del av handlingar samt sekretesshandlingar, göra anteckningar, skicka meddelanden till 
andra förtroendevalda i nämnden med mera, allt via sin iPad.  
 
Webbdiarium 
Carl Morberg informerar att Borås Stad 2018-03-20 infört ett webbdiarium, kopplat till 
det nya diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron.   
I webbdiariet går det att söka ärenden och handlingar. Webbdiariet införs för att öka 
service, tillgänglighet och transparens. Målgruppen för webbdiariet är invånare, 
företagare, press och media.  
 
 
 
 
 
 
 
§  26     IFON2018-00045 
 
Månadsuppföljning efter februari 2018 
Ekonomichef Per-Olof Jinnegård föredrar månadsuppföljning efter februari 2018.  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen februari 2018 
med helårsprognos. 
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§  27     IFON2018-00044 
 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är 
en sammanställning över det patientsäkerhetsarbete och det kvalitetsarbete som bedrivits 
inom förvaltningen under 2017 utifrån Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och  
 
Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 
2011:9. 2017 var nämndens första verksamhetsår och detta är följaktligen den första 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse som lämnas. En ny mall för denna berättelse  
har tagits fram av de fyra nämnderna Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelsen för 2017 samt att översända denna till kommunstyrelsen.       
 
 
 
§  28     IFON2018-00028 
 
Uppföljning av ett integrerat samhälle 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med 
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i 
kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat 
samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och 
gäller för alla nämnder och styrelser. Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för 
att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa 
programområden utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 
programmets sju programområden: arbete och boende. Arbetslivsnämnden har nu skickat 
ut ett antal uppföljande frågor till samtliga nämnder och styrelser som rör 
integrationsinsatser under 2017.  
 
För Individ- och familjeomsorgsnämndens del rör det endast uppföljning inom området 
Arbete.  Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund 
och uppföljningen handlar om praktikplatser för personer som är födda i andra länder 
samt vad som görs för arbete för att underlätta anställningar för dessa grupper. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom sammanställda svar på 
Uppföljning av ett Integrerat samhälle och översänder dem till Arbetslivsnämnden.    
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§  29     IFON2018-00029 
 
Program för ett integrerat samhälle  
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett reviderat 
program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i programmet. Nämnden har några 
synpunkter och förslag till kompletteringar i programmet. Nämnden rekommenderar att 
begreppet mål inte uttalas i programmet.  Nämnden vill se att målgruppen 
ensamkommande asylsökande flyktingbarn ges möjlighet till ingång i arbetslivet, att 
bostadsbyggandet i staden påskyndas samt att lyfta fram vikten av att ge stöd och 
studiehandledning till elever med utländsk bakgrund.       
 
Följande förslag finns, det liggande förslaget och förslaget från Sverigedemokraterna som 
är avslag på majoritetens förslag. Ordförande ställer förslagen på proposition och finner 
att nämnden beslutar enligt det föreliggande förslaget.  
   
Sverigedemokraterna yrkar på votering och reserverar sig till fördel för eget förslag,  
Program för ett integrerat samhälle 2018, se bilagor.  
 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar Ja.  
Den som bifaller Sverigedemokraternas förslag med 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 10 1  
 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker med förslag på ändring programmet för 
ett integrerat samhälle och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.    
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§ 30 
 
 
Sekretessärenden  
A. Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Se separat sekretessprotokoll.  
B. Nedläggning av utredning gällande faderskap  

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. Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a FB 

Se separat sekretessprotokoll. 
 
 

§ 31 
 
Anmälningsärenden 
 
Inkomna skrivelser  

 
1. Miljörapport för Borås Stad 2017 

2017/2314 
2. Nämndbudget 2018 

2017/KS0077 
3. Inbjudan till samråd för detaljplanering för Druvefors, Björnflokan 5 m fl, 

Druveforsvägen, Borås Stad 
4. Underrättelse om granskning 3 för detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 – 

Parkeringshus vid Lidaholmsgatan Borås Stad 
Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten i Borås 
Stad 

5. Borås Stads miljömål 
2018/KS00067 

6. Skrivelse från Sverigedemokraterna 2018-03-19 
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§ 32 
 
Delegationsärenden  
 
Delegationsrapporter från verksamheten  
 
1. IFO Vuxen Myndighet, 2018-02-01 – 2018-02-28 
2. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31 
3. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-02-01 – 2018-02-28 
4. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-3-01 – 2018-03-31 
5. IFO Familjerätten, 2018-01-01 – 2018-01-31 
6. IFO Familjerätten, 2018-02-01 – 2018-02-28 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga delegationsbeslut  
 
7. Utredning Lex Sarah SoL  
8. Utredning Lex Sarah SoL  
9. Utredning Lex Sarah SoL 
10. Utredning Lex Sarah SoL  
11. Utredning Lex Sarah SoL  
12. Utredning Lex Sarah SoL  
13. Utredning Lex Sarah SoL  
14. Protokoll Socialutskott, 2018-02-15 
15. Protokoll Socialutskott, 2018-03-01  
 
 
Beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger dessa till handlingarna. 
 
Mattias Danielsson (C) anmäler jäv för sekretessärende C.  
Sven-Erik Håkansson (C) träder in som ordinarie ledamot samt som beslutsfattande. 
 
Leif Häggblom (SD) deltar inte i beslut för sekretessärende C, D och E. 
Protokollsanteckning bifogas.  
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Vid protokollet  
  
  
  
Margareta Jensholm   
Nämndsekreterare  
  
  
  
Justeras  
  
  
  
Mats Tolfsson    Eva Axell (S) 
Ordförande   
  
  
  
Justeringen tillkännagiven på kommunens webbsida fredag 23 mars 2018.   


