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Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 22 oktober 2019 kl 14:00- 16:08. 
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Beslutande Ledamöter 

Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Tord Andersson (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Jon Hjärne (L) ersätts av Aghil Aghili (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) jäv § 145 
Pernilla Gustafsson (M) jäv § 145 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Camilla Kvibro Ståhl (S) 
Björn  Alexandersson (S) 
Anneli Pilelund (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Pernilla Gustafsson (M) 
Annette Nordström (M) 
Susanne Karlsson (SD) 
Anita Spjuth (V) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitets- och utvecklingschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Grönlund Myrén, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Egzon Kelmendi, familjerättssekreterare 
Marie Strandberg, metodhandledare §§ 158 – 160  

Justeringens plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74 den 24 oktober 2019  
 

 

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 25 oktober 2019 
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Paragrafer §§ 139-162 

 Ordförande 
  

  Mats Tolfsson 
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§ 139  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Hasse Ikävalko (M) väljs som justerande person med Inger Landström (V) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, plan 2, torsdag 24 oktober 2019, kl 9.00.       
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§ 140   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes utan justeringar.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141   

Information om nystartade verksamheten Stöd och 
boende  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Fredrich Legnemark informerar om den nystartade verksamheten Stöd och 
Boende och de insatser som görs.  

o Stödboende – en lättare boendeinsats för ungdomar med hög grad av 
självständighet 

o BSU/Boendestöd – en väg ut till eget boende och självständighet 

o Öppenvård – en bred insats som kan innehålla olika variationer av stöd för 
skolnärvaro, kontakt med myndigheter, stöd i praktiska och vardagliga bestyr i 
syfte att öka självständighet samt stöd för att bryta isolering. 

 

      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-22 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Kaptensgatan 

Information om en händelse i en lägenhet på Kaptensgatan.  
 

 

 

 

 

Boendesociala enheten 
Information om ett tillsynsbesök i en övergångslägenhet.       
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§ 143 Dnr IFON 2019-00097 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter september 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
september 2019 med helårsprognos.         

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. 1. Budgetuppföljning september 2019, Individ- och familjeomsorgsnämnden                   
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§ 144 Dnr IFON 2019-00140 1.2.3.25 

Uppföljning av befintlig entreprenad  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Badhusgatan 1B är ett boende för vuxna, 20 år och äldre, med psykisk ohälsa i 
kombination med missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för 
närvarande på entreprenad av Nytida AB.  

Efter att ett företag tagit över driften av en verksamhet ska beställaren följa upp 
kvaliteten. Det kan handla både om de obligatoriska krav som framgick i 
förfrågningsunderlaget och de kriterier som företaget angett i sitt anbud. Det 
har under avtalsperioden tagits fram en uppföljningsplan för att följa upp 
samtliga skallkrav i det nuvarande avtalet. Uppföljningen sker löpande.   

Uppföljningen av entreprenaden godkänns och läggs därefter den till 
handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Det har utifrån uppföljningsplanen funnits olika forum för att följa upp 
kvaliteten. Individ- och familjeomsorgsnämndens ansvariga verksamhetschef 
har utifrån avtalet haft regelbundna möten med Nytidas regionchef. Enhetschef 
IFO Vuxen och Nytidas verksamhetschef har haft samverkansmöten gällande 
verksamheten en gång i månaden. Vid dessa möten har det funnits möjlighet att 
bland annat säkerställa samverkansrutiner och identifiera eventuella 
kvalitetsbrister kring enskilda brukare. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Nytida har en god samverkan vilket 
har medfört ständiga förbättringar i verksamheten. Nytida har under tiden bytt 
chef vilket inte påverkat samarbetet negativt. Vid uppföljningsmöten, 
avstämningar eller kontakt med boendet har det inte framkommit något som 
visar på missförhållanden eller avtalsbrott. De områden som följts upp är bland 
annat bemanning, hälso- och sjukvård, lokaler, verksamhetssystem och 
dokumentation. 

Ytterligare uppföljning är dock nödvändig för att säkra verksamhetens kvalitet 
samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal framtill 
nästa avtal slutits. Några saker som framöver ska granskas är gränsdragning i 
samverkan, dokumentationen samt genomförandeplanernas kvalitet. Vid 
tidigare uppföljning har fokus legat på skallkraven vilket bör, i det nya avtalet, 
utökas till granskning av mervärdet i verksamheten. 

För att säkra efterlevnad av avtalet kommer en plan att upprättas för hur 
uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar ska genomföras samt 
vilka områden som särskilt ska beröras under den tidsperiod som återstår av det 
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befintliga avtalet. En struktur avseende dokumentation på dessa möten kommer 
att arbetas fram.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av entreprenaden Badhusgatan 1 B – oktober 2019                  
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§ 145 Dnr IFON 2019-00129 1.2.3.25 

Förfrågningsunderlag upphandling av entreprenad  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att fastställa förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad gällande 
boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa vid Badhusgatan 1B. 

Att nämnden fastställer upphandlingsunderlaget och beslutar att upphandlingen 
ska annonseras och genomföras avseende drift för Badhusgatans stödboende.  

Att paragrafen justeras omedelbart.  

 

 

 

 

Reservation 

Vänsterpartiet genom Inger Landström reserverar sig mot beslutet, se 
protokollsanteckning.   
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§ 146 Dnr IFON 2019-00136 1.4.2.0 

Remiss - Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-
2023 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska 
program.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har upprättat Borås Stads Ungdomspolitiskt program 
utifrån ett uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 
25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. 

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 
en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 
möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och 
delaktighet.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att man i programmet bland 
annat lyfter fram att det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, 
oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Att vi ska 
uppmuntra ungas egna idéer, göra dem delaktiga i våra verksamheter samt 
uppmuntra ungas entreprenörskap och innovationskraft. Positivt är också att 
programmet lyfter fram vikten av praktik-, lärlings- och feriearbete då unga får 
pröva sina kunskaper som i förlängningen kan ge en vägledning till framtida 
yrkesval.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom Borås Stads 
Ungdomspolitiskt program.                     

Beslutsunderlag 

Borås Stads ungdomspolitiska program                  
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§ 147 Dnr IFON 2019-00154 1.2.3.25 

Motion: Familjecentral i Serviceort 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att upphäva tidigare yttrande och 
översända ett nytt yttrande till Kommunstyrelsen. 
Beslutar att avstyrka motionen om att verka för att starta upp en familjecentral 
på en av Borås serviceorter.     
 

Reservation 

Sverigedemokraterna genom Eva Eriksson reserverar sig mot beslutet, se 
protokollsanteckning.      

Sammanfattning av ärendet 

En motion har lämnats in till Borås Stad med ett förslag om att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 

ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 

serviceorter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra 
sig över motionen.  
 
Motionen har tidigare varit uppe i Individ- och familjeomsorgsnämnden där 
beslutet togs att motionen var besvarad.  

Detta beslut kan inte Individ- och familjeomsorgsnämnden fatta. Nämnden ska 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Tidigare beslut upphävs därför och ett nytt 
yttrande avges. Innebörden av det tidigare yttrandet motsvaras i det nya 
yttrandet.  

 
Familjecentral är ett bra sätt att samverka kring förebyggande insatser och det 
finns ett behov av detta för alla grupper och i alla bostadsområden. Det handlar 
främst om var och när resurser ska prioriteras för denna utveckling. 
Utvecklingen i Borås har gått från två till tre och nu en fjärde familjecentral. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare 
familjecentraler och då gärna i någon serviceort. Utveckling av 
familjecentralsbaserad samverkan kräver dock omfattande investeringar i 
förberedelser, ekonomisk samverkan och lokaler. Den fjärde familjecentralen 
behöver först startas upp och effekterna följas upp under en period innan det 
finns förutsättningar att överväga ytterligare familjecentraler även om detta kan 
vara en långsiktig strategi. Nämnden avstyrker därför motionen.    
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Beslutsunderlag 

1. Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och Anders Alftberg 
(SD) Familjecentral i Serviceort     
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§ 148 Dnr IFON 2019-00095 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-10-22  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar 
för barn och unga"  
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02  § 339 
 

2. Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) September 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 192 

 

 

 

 

3. Program för Nationella minoriteter 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 208  

4. Program för ett integrerat samhälle 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 209 

5. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 
2019 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 215 

6. Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till ansvarsfördelning och 
process kring sociala bostäder 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 217               
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§ 149 Dnr IFON 2019-00096 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-10-22  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

1. Socialutskott 2019-09-18 protokoll  
 

2. Socialutskott 2019-09-26 protokoll  
 

3. Socialutskott 2019-10-10 protokoll                
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§ 150 Dnr IFON 2019-00149 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 151 Dnr IFON 2019-00150 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 152 Dnr IFON 2019-00151 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 153 Dnr IFON 2019-00152 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 154 Dnr IFON 2019-00153 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 155 Dnr IFON 2019-00156 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 156 Dnr IFON 2019-00159 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 157 Dnr IFON 2019-00160 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 158 Dnr IFON 2019-00161 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 159 Dnr IFON 2019-00162 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 160 Dnr IFON 2019-00163 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 161 Dnr IFON 2019-00164 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 a § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 162 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

För de utvalda ledamöter som närvarar vid Integrationsdagen 2019-11-05, utgår 
arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 

För de utvalda ledamöter som närvarar vid Högskolan i Borås seminarium 
”Barn som anhöriga”, 2019-12-04, utgår arvode och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.   

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



Borås Stad  

2019-10-22  

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Ärende 9. Motion: Familjecentral på Serviceort 

 

. 

 

  

Alternativt beslutsförslag 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker rubricerad motion med motiveringen att 

familjecentralerna ska serva alla, även de som bor utanför Borås centrala delar. Då den 

rådande verksamhetsstrukturen  missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter, 

så är uppförandet av en familjecentral i en av våra serviceorter en viktig åtgärd för att 

säkerställa en mer likvärdig samhällsservice i kommunen.                    

 

 

 

 

  

  

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Individ- och familjeomsorgsnämnden besluta,  

att  Motionen tillstyrks.  

För Sverigedemokraterna,  

 

Eva Eriksson(SD)  Susanne Karlsson(SD) 

Ledamot   Ersättare 
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