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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,  

 

tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 14:00 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess). 

 

 

 

 

 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

 

Rödgröna             onsdag 10 oktober kl 17.00, lokal Pinocchio  

Alliansen              torsdag 11 oktober kl 16.00, lokal Fauna 

SD                       måndag 15 oktober kl 13.00, lokal Bodhi  

 

 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm,  eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se 
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3.  Information från förvaltningschefen  
Dnr 850  

 

4.  Budgetuppföljning efter september 2018 
 
Dnr 2018-00199 1.2.4.1 

 

5.  Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 
 
Dnr 2018-00184 1.2.3.25 
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Datum 

2018-10-16 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00199 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter september 2018 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 

september 2018 med helårsprognos.                 

Ärendet i sin helhet 

Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård, föredrog ärendet.        

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                    

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter september 2018.                           

Samverkan 

Ärendet har 2018-10-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulera mål för arbetet  

 att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

 de särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär 

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete ska vidareutvecklas under 2018 för att uppnå målbilden: 

 förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare 

 förbättrad effektivitet 

 att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten 

 fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten 

 att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 

 att styrning, ledning och uppsikt underlättas 

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018 enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

09 
Budget2018 

Budget 
2018-09 

Utfall 2018-
09 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-7 054 -12 070 -9 033 -6 600 -10 570 1 500 

Politisk 
verksamh
et 

-1 068 -1 734 -1 300 -1 202 -1 734 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-42 262 -66 801 -50 005 -50 779 -66 801 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-89 922 -115 629 -82 651 -94 820 -129 380 -13 751 

Vård av 
vuxna 

-48 900 -76 165 -54 579 -58 975 -81 165 -5 000 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 3 800 3 800 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 751 -2 063 0 0 2 751 

Summa -189 206 -275 150 -199 631 -212 376 -285 850 -10 700 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 451 tkr. Bufferten täcker 
underskottet med 2 751 tkr, nettot blir minus 10 700 tkr. 

Underskottet består av plus 1 500 tkr central administration, plus minus noll allmän IFO 
administration, minus 13 751 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 000 tkr vård av vuxna, plus 3 800 
ensamkommande barn samt buffert plus 2 751 tkr. 

Underskottet inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är 
aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattade insatser. Åtgärder pågår för att minska 
prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell mellan myndighet och 
öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna alternativ. 
Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. Strukturerat hemtagningsarbete 
innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas redan vid placeringstillfället. En 
översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och kontaktperson har resulterat i färre beslut 
med dessa insatser och istället involverat nätverket. Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att 
öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. 
Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med ökat stöd till familjehemmen och till de placerade 
barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till extern köpt familjehemsvård. När det gäller 
personalbemanningen tas en plan fram för avveckling av samtliga konsulter. 
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Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i tre områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I 
verksamheten barn och unga är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är social jour, familjerättsverksamhet samt 
familjerådgivning. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Sociala jouren med uppdrag för flera avtalskommuner har idag stora svårigheter med 
personalförsörjning och är beroende av vikarier, vilket skapar en sårbarhet i en liten enhet. Detta i 
kombination med behov av kontinuitet och verksamhetsutveckling har gjort att det tagits fram en 
handlingsplan för att stärka och utveckla verksamheten. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas gå plus minus noll. Vuxen plus 600 tkr, unga vuxna minus 400 tkr samt barn 
och familj minus 500 tkr för köp av personal från bemanningsföretag. Övrig verksamhet under allmän 
IFO administration plus 300 tkr. 

Barn och familj har fått statsbidrag från Socialstyrelsen med 1 973 800 kr för deras personalkostnader. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som kommer att etableras i Borås. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna 
socialrådgivare på familjecentralerna, familjerådgivning samt samarbetssamtal. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även 
fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt, men även extra på de socionomer som arbetat länge 
i Borås Stad genom en erfarenhetssatsning. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, barnahus, utväg, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 
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Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också och som riktar sig till föräldrar 
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs 
också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade 
föräldrar. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 13 751 tkr. Underskottet består av plus 
3 750 tkr för ej tillsatta tjänster på familjehem, dialogcentrum, fält och stödverksamhet samt 
boendestöd. Köp av externa platser beräknas kosta 17 501 tkr mer än budget. Inom köp av externa 
platser är det framförallt placeringar 13-20 år efter september minus 12 070 tkr samt extern och intern 
köp av familjehem minus 7 086 tkr efter september. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2018-09-30, 144 st jämfört med 2017-09-30, 115 st. 

Under år 2018 har antal barn och unga med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 148 

 Februari 153 

 Mars 148 

 April 141 

 Maj 144 

 Juni 145 

 Juli 135 

 Augusti 139 

 September 144 

Som högst i februari med 153 och som lägst 135 i juli, snittet januari-september har varit 144. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2018-09-30, 176 st jämfört med 2017-09-30 222 st. 

Under år 2018 har antal och unga med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 219 

 Februari 219 

 Mars 211 

 April 192 

 Maj 211 

 Juni 204 

 Juli 179 

 Augusti 185 

 September 176 

Som högst i januari-februari med 219 och som lägst i september med 176, snittet januari-september har 
varit 200. 
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Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus sker ett bättre omhändertagande och bemötande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset. 

Verksamheten barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2018. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och Unga/Vuxna med 
missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet på Träffen, samt den Vräkningsförebyggande enheten 
vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det kommer att förbättra möjligheten att nå gruppen och så småningom optimalt 
nyttja den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut från Arbetslivsförvaltningen samt 
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande 
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer 
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med 
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa 
utifrån sitt missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen, 
akutboendeplatser, varav ett är utan biståndsbeslut Badhusgatan och med biståndsbeslut Klintesväng. 
Det finns även möjlighet till kortare och längre tidsdygn runt boende Klintesväng. Det pågår ett arbete 
med översyn av akutboendeplatserna där bland annat frågan om öppettider för Badhusgatan och 
förändringar av akutplatserna på Klintesväng ingår. 

Träffen är en dagverksamhet som vänder sig till personer med missbruksproblem. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har också en verksamhet på Badhusgatan som är på entreprenad. 
Verksamheten på Badhusgatan är ett stödboende för personer med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa. 

Det påbörjade arbetet med Rätt matchat stöd för boendeinsatser fortsätter och är en viktig del i arbetet 
med att minska behovet av externa boende, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som är 
ett av nämndens uppdrag för år 2018. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som startades upp 
under år 2016 och är ett utvecklingsområde. Smedjan erbjuder insatser som tidigare har köpts externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 000 tkr. Underskottet består av 2 800 tkr tvång i 
öppenvård. Under tvång i öppenvård finns en budget på 2 000 tkr, kostnaden för tvång i öppenvård för 
år 2018 beräknas till 4 800 tkr. Vidare består underskottet av köp av platser i vård och omsorgsboende 
inom Vård- och äldreförvaltningen med 787 tkr, nämnden köper 3 platser, 2 platser är budgeterade. 
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Övriga köp av externa platser under vuxen beräknas gå minus med 4 533 tkr. Under övriga köp av 
externt köpta platser är det framförallt köp av Institutionsvård SOL, efter september minus 3 864 tkr 
efter september. Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 3 120 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-09-30, 58 st jämfört med 2017-09-30 
50 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 år med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 54 

 Februari 55 

 Mars 57 

 April 61 

 Maj 58 

 Juni 66 

 Juli 59 

 Augusti 60 

 September 58 

Som högst i juni med 66 och som lägst i januari med 54, snittet har varit januari-september 59. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-09-30, 81 st jämfört med 2017-09-
30 76 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 år med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 70 

 Februari 72 

 Mars 70 

 April 75 

 Maj 73 

 Juni 74 

 Juli 72 

 Augusti 78 

 September 81 

Som högst i september med 81 och som lägst 70 i januari och mars, snittet har varit 71. 
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Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 3 800 tkr. Överskottet beror på ansökt medel för år 
2017 var 19 412 328 kr men enbart 15 530 000 kr var uppbokat i bokslutet för år 2017. Summan är 
avrundad. 

Verksamheten har idag ett hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn vilket även 
kommer att avvecklas och stängas senast i mars 2019. Verksamheten har också ett stödboende. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter under år 2018 som en 
följd av beslut som fattas nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

Enligt beslut av Individ- och familjeomsorgsnämnden ska ensamkommande asylsökande som 
fyller/fyllt 18 år få stanna i kvar i Borås tills dess den enskildes ansökan om asyl är avgjord. Nämnden 
har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP med aktörer från civilsamhället. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2019-09-30, 111 st jämfört med 2017-09-30 203 
st. 

Under år 2018 har antalet ensamkommande med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 163 

 Februari 154 

 Mars 155 

 April 143 

 Maj 131 

 Juni 127 

 Juli 117 

 Augusti 118 

 September 111 

Som högst i januari med 163 och som lägst i september med 111, snittet januari-september har varit 
135. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  115 145 144 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  222 600 176 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  203 150 111 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  50 90 58 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  76 100 81 
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Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 

uppföljning av överenskommelsen till Fritids- och folkhälsonämnden.        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås och ger nämnden i uppdrag att redovisa sitt arbete 

med de idéburna organisationerna. Nämnden har sammanställt ett svar utifrån 

de frågor som ställts i uppföljningen. Frågorna berör på vilket sätt samverkan 

sker, vad de inneburit för medborgarna samt hinder och fortsatta 

utvecklingsmöjligheter. 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med de idéburna organisationerna. Syftet 

med uppföljningen är att kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet 

och samverkan med idéburna organisationer. Fritids- och folkhälsonämnden 

ställer därför några frågor kring vad nämnden har gjort och hur nämnden 

tänker framåt inom området. Svaret på frågorna kommer att lämnas till 

Kommunstyrelsen och även lyftas på det årliga stormötet för 

Överenskommelsen i november. 

 

Nedan återges nämndens svar på dessa frågor: 

1. På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med de idéburna organisationerna? 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat en överenskommelse 

med föreningen Agape kring boendelösning för ensamkommande 

asylsökande unga över 18 år. Agape är i sig en sammanslutning och 

samverkan mellan en rad föreningar.  

 

Nämnden upplåter lokaler på Badhusgatan till LP-verksamheten. 

Lokalerna används nattetid till akutboendeplatser och dagtid används 

lokalerna för LP-kontakten som vänder sig till personer med 

beroendeproblem. En dialog har även pågått under 2018 med LP-
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verksamheten om samverkan eller överenskommelse kring driften av 

akutboendeplatserna i huset. För närvarande har bestämts att detta inte 

är en framkomlig väg utan att akutplatserna ska bedrivas i kommunal 

egenregi. 

IFO Vuxen  kommer att göra en brukarrevision på stödboendet 

Klintesväng som kommer att utföras av Brukarrådet i Missbrukarfrågor 

Västra Götaland. Brukarrådet är en förening som är en organisatorisk 

plattform för ideella organisationer som arbetar med missbruksfrågor. 

Brukarrevision är en brukarstyrd utvärdering där brukare och dess 

anhöriga granskar verksamheten och på så sätt får inflytande över 

utvecklingen av verksamhetens innehåll.  

 

Borås Stad har sedan slutet av 2013 ett samarbete med idéburen sektor; 

med kyrkliga samfund och ideella organisationer kring utsatta EU-

medborgare. Sedan januari 2017 i den nya organisationen ansvarar 

Individ- och familjeomsorgen för målgruppen utsatta EU-medborgare. 

Samarbetet innebär dialog och kontaktvägar för att möta målgruppens 

behov.  

 

2. Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

Överenskommelsen med Agape har lett till en god fortsatt 

boendelösning för ensamkommande asylsökande. Partnerskapet har 

medfört att dessa unga har kunnat stanna kvar i Borås stad och fortsätta 

sin skolgång i avvaktan på beslut rörande uppehållstillstånd. 

 

Dagverksamheten på Badhusgatan har lett till att det funnits ytterligare 

ett alternativ till mötesplats och aktivitet för människor med 

beroendeproblematik. 

 

IFO Vuxen har tidigare genomfört brukarrevisioner med stöd av 

Brukarrådet som bidragit till ett mycket bra underlag för fortsatt 

utveckling och även varit en grund för brukarinflytande. 

 

3. Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

En svårighet till fortsatta partnerskap och IOP är de idéburna 

organisationernas möjlighet att finansiera delar av en verksamhet eller 

bidra ekonomiskt i överenskommelsen. Ofta kan föreningarna bidra 

med engagemang, kontakter och ideella insatser men vanligtvis inte 

ekonomiskt. Detta innebär ofta att kommunen behöver ansvara för hela 

finansieringen av den verksamhet som ska ingå i partnerskapet. 

Föreningen bidrar givetvis med mervärden i form av frivilliginsatser 

men arrangemanget gränsar ofta mot en form av köp av verksamhet. 

 

Ett hinder som är kopplat till det föregående är att en stor del av 

Individ- och familjeomsorgens verksamhet är lagreglerad och 

myndighetsbedömd. Detta ställer krav på uppföljning, dokumentation, 

tillståndsansökningar med mera vilket kan göra att verksamhetsformen 
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snarast behöver genomföras via en upphandling av verksamhet. 

 

4. Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? 

Ett område som varit aktuellt är ensamkommande men prognoserna för 

närvarande pekar på ett minskat behov framöver. 

 

Ett annat område som däremot kan bli aktuellt är nämndens behov av 

uppdragstagare för insatser såsom kontaktfamilj och familjehem. Här 

kan det finnas utrymme och möjlighet till ett utökat samarbete för att 

kunna rekrytera uppdragstagare framöver. 

 

Brukarrevisioner och andra former av uppföljning och inflytande över 

verksamhet är något som det finns ett fortsatt behov av. Vi kan även se 

möjliga områden inom missbruksvård där det kan finnas värde av dialog 

och eventuellt samarbete. 

 

5. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Det är viktigt att det förs centrala och övergripande samtal kring 

samverkan mellan Borås Stad i sin helhet och med de idéburna 

organisationerna. På detta sätt kan det öppna möjlighet och inspiration 

till samverkan och partnerskap på nämnds- och bolagsnivå. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

2. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås                                

Samverkan 

Ärendet har 2018-10-04 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, dnr FOFN 2018-00148. 

FF.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef

 

mailto:FF.diarium@boras.se
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Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 

24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 
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26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361

mailto:ff.diarium@boras.se
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Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna. 

Varför uppföljning 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 

idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner.  

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 

förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 

har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.  

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 

samrådet.       

Överenskommelsen i Borås 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 

av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 

Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.  

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 

sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 

påverka.  

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka.  

Frågor att besvara 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Andra synpunkter? 

Redovisning 

Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html 

 

Ida Legnemark   Tommy Jingfors 

Ordförande    Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 2018  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

 Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  

4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2018-06-30.   

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska. Föregående kvartal  

rapporterades sex stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras fyra ej 

verkställda beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 

framkommer det också att två av de aktuella besluten är på väg att verkställas.              

Beslutsunderlag 

1. Redovisningsrapport för andra kvartalet 2018.                             

Samverkan 

Ärendet har 2018-10-04 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § 
SoL t.o.m. den 30 juni 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juli 2018 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga   x Kontaktfamilj  
 

311 M 

          x Kontaktfamilj 
 

269 M 

  x Kontaktperson  239 K 

  x Kontaktfamilj 107 M 

      

      

      

IFO Unga Vuxna/Vuxen X     

      

Analys  

Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska. Föregående kvartal rapporterades 
sex stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras fyra ej verkställda beslut. Av 
inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det också att 
två av de aktuella besluten är på väg att verkställas. Det senaste kvartalet har en familj, 
i ett tidigare gynnande beslut gällande kontaktfamilj, fått ett avslag. 
 
Två utav barnen som väntar på kontaktfamilj har särskilda behov där matchning är av 
största vikt. Gällande ett av besluten så tackade tilltänkt kontaktfamilj nej till uppdra-
get. Aktivt arbete pågår för att hitta en annan kontaktfamilj. Gällande det andra beslu-
tet så har Familjehemsenheten utfört ett intensivt arbete att leta efter lämpliga kon-
taktfamilj.  
 
Gällande ett beslut om kontaktperson så verkställdes det omgående men avslutades 
efter endast en månad på kontaktpersonens egen begäran. Ny kontaktperson tillsattes 
men som sade upp sig efter en kortare tid. Det fanns ytterligare en matchad tilltänkt 
kontaktperson som efter betänketid tackade nej till uppdraget. För att förhindra fler 
avbrott i insatsen pågår ett aktivt arbete för att hitta en lämplig kontaktperson.  



2(2) 

Under IFO- nämndens tid har det aldrig varit ett så lågt antal ej verkställda beslut och 
det finns flera anledningar till att antalet beslut minskar. En av anledningarna till detta 
är troligtvis den ännu mer omfattande genomgången av familjens nätverk och kart-
läggning av vilken insats som matchar behovet. Detta sker i samband med bedömning 
av beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten 
det senaste året haft mer resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett 
till minskade väntetider för barnen/de unga. 
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Anmälningsärenden 2018-10-16 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

1. Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20 § 153 

 

2. Rapportering av uppdrag utanför budget i samband med tertial 2, 2018 

Dnr 2018-00201 

 

3. Rapportering av ej verkställda gynnade biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § 

SoL t.o.m 31 mars 2018.  

Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

 

 

4. Ra 

 

 

 

               

 

[Namn]  

Ordförande 

[Namn]  

Förvaltningschef 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 
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Handläggare 
033 357075 
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2018 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 

Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.   

Sammanfattning  

Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i 

social-tjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda 

gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och 

Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för 

kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej 

verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den 

första rapporteringen skedde per den 30 september 2008. 

 

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 social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 

efter beslut.  

 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen               
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Ärendet i sin helhet 

Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i 

social-tjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda 

gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och 

Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för 

kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej 

verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den 

första rapporteringen skedde per den 30 september 2008. 

 

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 social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 

efter beslut.  

 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden 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. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
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rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

 
 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.   

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 31 mars 2018 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 

t.o.m. den 31 mars 2018   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

3. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se 

4. Sociala omsorgsnämnden, son.diarium@boras.se 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden, ifon.diraium@boras.se 

6. Arbetslivsnämnden, aln.diarium@boras.se 
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 31 mars 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 415 M 

  X Daglig verksamhet 206 M 

  X Daglig verksamhet 324 K 

  X Daglig verksamhet 180 M 

  X Daglig verksamhet 584 M 

  X Daglig verksamhet 232 M 

  X Daglig verksamhet 115 K 

  X Daglig verksamhet 102 K 

  X Daglig verksamhet 180 M 

      

  X Personlig assistans 200 
 

M 
 

      

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1412 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1217 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

786 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

823 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

774 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

572 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

474 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

297 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

340 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

274 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

292 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

326 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

232 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

198 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

172 K 

      

  X Korttidsvistelse 302 M 

  X Korttidsvistelse 150 M 

      

  X Ledsagning 101 M 

      

      

      

      

      

      

Analys 
 

Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamhet 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av mars månad 2018 rapporterades nio beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda. Två av dessa verkställdes under rapporteringsperioden.  

Två beslut har ej verkställts på grund av resursbrist.  

Fyra beslut har ej verkställts på grund av att brukare har tackat nej till erbjuden plats. 
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Ett beslut är ej verkställt då brukaren, trots upprepade påstötningar från sociala om-
sorgsförvaltningen samt god man, ej kommit till planerade uppstartsmöten. 
  
 
Personlig assistans 
Ett beslut om personlig assistans har rapporterats som icke verkställt under rapporte-
ringsperioden då den aktuella brukaren har under vintern 2017/2018 vistats på annan 
ort. Beslutet är sedan april månad på den enskildes begäran endast delvis verkställt. 
 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Femton beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under rapporteringsperioden rapporterats som ej verkställda. 
Två av dessa har verkställts under rapporteringsperioden. 
 
Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på LSS-bostäder inom 
Borås Stad.  
 
 
Korttidsvistelse 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under rapporte-
ringsperioden. Bägge besluten är delvis verkställda.  
 
I det ena fallet befinner sig brukaren i en inskolningsprocess. Planering är upprättad i 
samråd med berörda vårdnadshavare för att över tid öka verkställighetsgraden. 
 
I det andra fallet medför brukarens mycket stora behov av personalkontinuitet och 
speciell kompetens att enbart 4 dygn/månad utav beviljade 12 dygn/månad verkställs. 
Sociala omsorgsförvaltningen och Västra götalandsregionen har påbörjat en samver-
kan kring berörd brukare genom att handleda personal på korttidsvistelsen på sikt 
kunna verkställa en större del av beslutet. 
 
 
Ledsagning 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under rapporteringspe-
rioden. Företrädare till berörd brukare har under rapporteringsperioden erbjudits 
möjlighet att få beslutet verkställt, men tackat nej till detta då företrädares specifika 
krav på bl.a. ledsagarens kompetens ej kunnat uppfyllas. 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  

2018-08-20 

 
 

 
Bilaga 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 mars 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

211 K 

      

  X Boendestöd 270 M 

  X Boendestöd 144 M 

  X Boendestöd 108 M 

      

  X Sysselsättning 171 M 

  X Sysselsättning 195 M 

      

Vård- och 

äldreomsorgsnämnden 
 X Vård & omsorgsboende 380       K 

  X Vård & omsorgsboende 352 K 

  X Vård & omsorgsboende 337 K 

  X Vård & omsorgsboende 327 K 

  X Vård & omsorgsboende 272 K 

  X Vård & omsorgsboende 188 K 

  X Vård & omsorgsboende 142 K 

  X Vård & omsorgsboende 111 K 

  X Vård & omsorgsboende 111 K 

  X Vård & omsorgsboende 107 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Vård & omsorgsboende 236 M 

  X Vård & omsorgsboende 198 M 

  X Vård & omsorgsboende 1527 M 

      

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 X Kontaktperson 148 K 

  X Kontaktperson 359 K 

  X Kontaktfamilj 214 K 

  X Kontaktfamilj 663 M 

  X Kontaktfamilj 221 M 

  X Kontaktfamilj 179 M 

      

Arbetslivsnämnden X     

      

      

      

      

      

      

      

 
Analys  
 

Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under första 
kvartalet 2018. 
 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska. Föregående kvartal rapporterades 
sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sex ej verkställda beslut. Av 
inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det också att 
flera av de aktuella besluten är på väg att verkställas. Under det senaste kvartalet har 
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fyra insatser gällande kontaktuppdrag startas upp där barnet/ungdomen väntat mer 
än tre månader på att få beslutet verkställt. Därutöver har flera insatser startats upp 
där familjerna väntat kortare tid än tre månader för att få beslutet verkställt. Det 
förekommer dock svårigheter avseende matchning i specifika ärenden utifrån 
särskilda behov hos den enskilde. I ett specifikt fall har Familjehemsenheten utfört ett 
intensivt arbete att leta efter lämpliga kontaktfamiljer. Utredning pågår för att se 
huruvida barnet fortfarande är i behov av beviljad insats, då det har gått en lång tid 
sedan det gynnade beslutet fattades. Ett yttrande till IVO gällande ej verkställd beslut 
har lämnats i ovanstående ärende. Aktivt arbete pågår att hitta en lösning. 2(2) När 
det gäller övriga kan nämnas att det i något fall avslutades på kontaktfamiljens egen 
begäran och ett annat fall avslutades utifrån att det framkom missförhållanden i 
kontaktfamiljen vilket har Lex Sarah anmälts. Ett ärende gällande kontaktperson 
verkställdes omgående efter beslutet men avslutades efter en månad på 
kontaktpersonens egen begäran. Ny kontaktperson tillsattes därefter som sade upp 
sitt uppdrag efter en kortare tid. Det har aldrig tidigare varit ett så lågt antal ej 
verkställda beslut och det finns flera anledningar till att antalet beslut minskar. En av 
anledningarna till detta är troligtvis den ännu mer omfattande genomgången av 
familjens nätverk och kartläggning av vilken insats som matchar behovet. Detta sker i 
samband med bedömning av beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessutom 
har Familjehemsenheten det senaste året haft mer resurser till rekrytering av 
uppdragstagare, vilket också lett till minskade väntetider för barnen/de unga 

 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 
Under aktuell rapporteringsperiod har ett ej verkställt beslut om bostad med särskild 
service rapporterats. Beslutet är ett förhandsbesked där den enskilde för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flyta till Borås Stad. 
Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 
  
Boendestöd 
Tre beslut har rapporterats som ej verkställda under rapporteringsperioden. 
Ett av besluten avslutades under rapporteringsperioden. 
Två av besluten är ej verkställda då aktuella brukare ej tagit emot insatsen. Bägge 
kommer att avslutas under andra kvartalet 2018. 
 
Sysselsättning 
Två beslut om sysselsättning är rapportade som icke verkställda under 
rapporteringsperioden.  
Ett av besluten har ej kunnat verkställas då aktuell brukare önskat avvakta med 
uppstart under 2017. Insatsen kommer att avslutas under andra kvartalet 2018 då 
brukaren tackat slutgiltigt nej till insatsen.  
Det andra ärendet verkställdes under rapporteringsperioden. 
 

 
Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 13 beslut som inte verkställts inom tre 

månader. Vilket är lika många som föregående period. Samtliga beslut gäller insatsen 

vård- och omsorgsboende. Orsaken till varför besluten inte verkställts ligger inte i att 

det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i andra orsaker som anges 

nedan. 

Av de 13 beslut som inte verkställts är det åtta personer som bor i ordinärt boende 

och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men tackat nej på 
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grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. En av dessa åtta 

person har nu erbjudits sitt önskemål och flyttar 2018-04-23. Antalet icke verkställda 

parbo-beslut har minskat sedan föregående kvartal och är idag ett. Paret ingår i en av 

de åtta som redovisas ovan. 

Fyra personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för 

tillfället fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig 

insatsen trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 

trygghetsboende. 

Den person som har väntat längts 1450 dagar på att flytta har ett förenklat beslut om 

vård- och omsorgsboende. Detta beslut fattades under den period som det fanns ett 

politiskt beslut I Borås Stad att den som fyllt 90 år hade rätt att göra en förenklad 

ansökan om vård- och omsorgsboende. Detta medförde att personer med eller utan 

hjälpbehov kunde flytta in på ett vård- och omsorgsboende. De som fick ett beslut 

under denna period har fortfarande juridisk rätt att få det verkställt. Berörd person 

har erbjudits boende men tackar nej. År 2015 gjordes ett försök att få personen att 

återta sin ansökan och söka på nytt. Hen har via sin dotter framfört att hen inte vill 

flytta men inte heller få sitt beslut om boende avskrivet. 

 



      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2018-09-20 
 

 
 
 
§ 155   Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
och LSS t.o.m. den 31 mars 2018 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 103 sid B 1772) 
 
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i 
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda 
gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och 
Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna 
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § 
LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per 
den 30 september 2008. 
 
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 Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall 
rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ 
av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats 
som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och 
Stadsrevisionen.  
               
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-20, § 361 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Kerstin 
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet.    
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
Annette Carlson (M) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.   
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Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 september 
2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Leila Pekkala (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 



2018-09-20 

Allianspartierna konstaterar att det fortfarande råder brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad, 
vilket innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade uppdrag som är givet oss. Det var 
den 1 juni 2013 som Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  tog över tillsynsverksamheten 
från Socialstyrelsen. Det innebar att alla kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om bevil-
jade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS som inte har verkställts senast tre månader ef-
ter beslut. Borås Stad betalade 2017 viten för ej verkställda beslut inom LSS på drygt 400 000:-. 
Ett sätt att snabbare få fler boendeplatser är att låta externa aktörer bygga boenden samt driva 
dessa. Det är beklagligt att det rödgröna styret i staden inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen 
på boendeplatser. 

För Moderaterna 
Annette Carlson 

För Centerpartiet 
Kerstin Hermansson 

För Liberalerna 
Morgan Hjalmarsson 

För Kristdemokraterna 
Falco Güldenpfennig 

Bilaga till § 155 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 
2018

PROTOKOLLSANTECKNING 
Kommunfullmäktige 

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 mars 2018



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2018, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 

 
  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018, nämndens rapport 2(3) 

Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

§ 155 2012/KS0129 701 
Svar på motion av Patric Cerny (FP), 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson 
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och 
Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv 
barnkommun! 

Berörd nämnd ska under 2018 redovisa 
för Kommunstyrelsen hur arbetet med 
barn och ungas inflytande och 
delaktighet genomförs. 

 Verksamheten arbetar med frågorna kring barn och ungas 
rättigheter, inflytande och delaktighet på många olika sätt. Bland 
annat med verksamhetssystemet Barnets behov i centrum 
(BBIC), som är viktigt i utredningar av barns sociala situation och 
har som syfte att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 
barn- och unga. Vidare arbetar verksamheten med rätt matchat 
stöd (RMS), samordnad individuell plan (SIP), vilket sker i 
samverkan av olika slag och med fler olika kompetenser. Dessa 
insatser och hjälpmedel bidrar till inflytande och delaktighet i 
barnets/ ungdomens individuella situation och rättigheter i 
kontakten med IFO:s olika verksamheter. 
 
Vidare använder sig IFO barn och unga av en 
utvärderingsmodell där man träffar barn och unga, för att på så 
sätt undersöka hur de upplever kontakten med socialtjänsten, 
samt upplevelser kring deras delaktighet i vården. Samarbete 
med barnrättsorganisationen Maskrosbarn har bidragit till mer 
anpassade samtalsrum för barn- och unga. Fortlöpande 
kompetenshöjande utbildningar av personalen för att på bästa 
sätt tillgodose barn och ungas delaktighet är ständigt aktuellt. 
Fältverksamheten arbetar även med en chattfunktion för barn- 
och unga i syfte att ge råd och stöd samt svara på allmänna 
frågor. Sociala medier erbjuder möjligheten att möta barn och 
ungdomar på deras arena samtidigt som det utökar 
tillgängligheten och möjligheten att söka stöd på. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Nämnden arbetar med att skapa organisatoriska och 
arbetsmiljöförutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv, 
exempelvis förändrad förläggning av arbetstiden, 
vidareutbildning samt tillvara ta äldres arbetstagarnas 
kompetens. Inom svårrekryterade yrkesgrupper 
(delegationsbeslut) finns det lönetillägg för anställda 65 +.   

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga deltidstjänster, de 
som arbetar deltid gör det utifrån föräldraledighet. Eventuella ej 
lagstadgade ledigheter kommer att kartläggas för eventuella 
åtgärder. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2018 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Nämnden arbetar med tidiga insatser när det gäller en bra fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö och kvalitetssäkrar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i alla dess delar. Sjuk- och frisknärvaron 
redovisas fortlöpande till enhetschefer för åtgärder. 
Enhetscheferna har regelbundna månadsuppföljningar med HR-
funktionen för att gå igenom deras sjukfrånvaro. Nämnden 
skapar också förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva 
ledarskap samt att utveckla det när ledarskapet.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Nämnden arbetar med att tillämpa uppföljningsmöten via skype i 
de fall detta är möjligt. Deltagande i konferenser där detta är 
lämpligt och möjligt sker via webbinarier. Utveckling och testning 
av digital signering för social joutverksamhet kommer att ske 
under hösten 2018. Upphandling av ett digitalt system för att 
underlätta vid placeringar i familjehem och på institution sker 
hösten 2018. En plan för nämndens arbete med digitalisering 
håller på att tas fram. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar inte specifikt med 
detta uppdrag men gör indirekta aktiviteter. Flera verksamheter 
tar emot personer som har arbetsträning eller 
utvecklingsanställning såsom ett led i att öka förutsättningen till 
annan anställning. Verksamheten inom IFO Vuxen har 
öppenvårdsbehandling och mötesplatser som i vissa fall kan 
utgöra ett första steg att närma sig arbetsmarknaden.  
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det 
som är bäst för en hållbar utveckling. 

Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”

Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun. 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed 
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna. 

Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen.  Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i 
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.
 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar 
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för 
detaljerat.

En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både 
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.

Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger 
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel, 
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar,  i bilpooler 
och cykelgarage. 

En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och 
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut 
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex  s k normalladdare 
eller snabbladdare. 
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el. 
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet. 
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.

 Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:

• Vid bostäder

• Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar 
och bilpooler

• Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor 

• Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås 
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder, 
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning, 
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.

Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att 
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och 
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig 
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av 
en elledning. 
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Uppdrag

Vad Vem När

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar

Alla nämnder Rapportera till 

Lokalförsörjningsnämnden 

senast 2019

Sammanställa nämndernas 

behov och ta fram en plan 

för lämplig utbyggnadstakt 

för ägda och inhyrda 

fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden 2020

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

verksamheten nyttjar, samt 

bygga ut där det bedöms 

lämpligt.

Alla bolag Rapporteras till 

Kommunstyrelsen i samband 

med årsredovisningar årligen till 

och med 2021

I kommande översyn av 

”Riktlinjer för parkering” 

integrera krav som stödjer 

etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen Senast 2021

I kommande översyn 

av ”Borås Stads 

parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden Senast 2021
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      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2018-09-20 
 

 
 
 
 
§ 153   Dnr KS 2018-00144 1.2.2.0 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 101, sid B 1754) 
 
En plan har upprättats. Planen har varit på remiss till nämnder och bolag. 
Majoriteten av yttrandena har varit positiva. Några har haft förslag på förändringar, 
vilket framgår av remissammanställning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-20, § 376 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Planen fastställes inklusive de redaktionella ändringarna föreslagna av Miljö- och 
konsumentnämnden.  
Beslutet hindrar inte att investeringar i infrastrukturen går fortare fram än planen.   
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Planen fastställes inklusive de redaktionella ändringarna föreslagna av Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 
Beslutet hindrar inte att investeringar i infrastrukturen går fortare fram än planen.   
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 september 
2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Leila Pekkala (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-16 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00140 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2018-10-16 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Protokoll IFO Socialutskott 2018-09-13  

 
2. Utredning lex Sarah SoL  

Dnr 2018-00179 

 

3. Protokoll IFO Socialutskott 2018-09-27 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef

 


