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Tid  Kl. 14.00 – 15.15 
  Ajournering kl 14.26 – 15.15  
  
Plats  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
  Österlånggatan 74, Borås, sammanträdesrum Pinocchio 
 
Paragrafer   § 33 - 42 
 
Ledamöter Mats Tolfsson (S), ordförande 

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

Tjänstgörande ersättare Tord Andersson väljs som ersättare för Eva Axell och träder in som 
ordinarie ledamot.  
Valeria Kant väljs som ersättare för Lars Lyborg och träder in som 
ordinarie ledamot.  

Jäv Mattias Danielsson (C) anmäler jäv för sekretessärende E. 
Sven-Erik Håkansson (C) väljs som ordinarie och beslutande ledamot. 

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

Övriga Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Hans Abrahamson, kvalitet- och utvecklingschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Myrén, verksamhetschef  
Daniel Stadig, SAS  
Per-Olof Jinnegård, ekonomichef 
Helene Gustafsson, Kommunal  
Sophia Karlsson, socionomstudent § 33 – 40  
Margareta Jensholm, nämndsekreterare 
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§ 33 
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Beslut  
Som justerare väljs Urban Svenkvist (M) med Ninni Dyberg (S) som ersättare.  
Protokollet justeras fredag 20 april 2018, kl 10.00, Individ- och familjeomsorgs- 
förvaltningen, Österlånggatan 74, våning 2. 
 
 
 
§ 34 
 
Information från förvaltningschefen 
Säkerhetsfrågor i samband med nämndsmöten 
CKS, Centrum för kunskap och säkerhet har kommit ut med en information och 
checklista att tänka på i samband med öppna nämndmöten. Vi har att göra 
riskbedömningar om det finns frågor på dagordningen som kan locka fler allmänheten att 
besöka ett nämndsammanträde och i så fall av göra om det finns behov av särskilda 
åtgärder; larm, bevakning eller annat, så att sammanträdet kan genomföras säkert och 
tryggt. 
 
Lokalerna 
Plan 2 i Saturnus är nu inflyttningsklart för att ta i bruk; besöksrum, väntrum och kontor 
för mottagningsgrupp. Det är alltså i över ett år som barn och unga haft tillfälliga 
besöksrum och väntrum på plan 3.  
Detta minskar deras trångboddhet något, men det är ändå så trångt att vi behöver flytta ut 
någon av grupperna där till andra lokaler.  
I Vulkanus pågår fortfarande förbättringsåtgärder vad gäller överhörningen mellan rum, 
så att det inte ska gå att höra samtal mellan Familjerättens rum, som även används som 
besöksrum. 
 

 
 
§  35     IFON2018-00057 
 
Budgetuppföljning efter mars 2018 
Ekonomichef Per-Olof Jinnegård föredrar månadsuppföljning efter mars 2018.  
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen mars 2018 
med helårsprognos.  
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§  36     IFON2018-00059 
 
Uppföljning av uppdrag utanför budgetprocessen Förstärkt 
familjehem  
För att öka kvaliteten inom familjehemsvården och på så sätt knyta till sig och öka antalet 
interna familjehem presenterades ett antal åtgärder i en utredning gällande förstärkt 
familjehemsvård 2016. Beslut om förstärkt familjehemsvård och därmed att införliva 
åtgärderna i utredningen fattades vid Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2017-05-23. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit över detta uppdrag från Stadsdelsnämnd 
Väster. Detta är en avstämning och uppföljning av de åtgärder som hittills gjorts utifrån 
detta uppdrag. Uppdraget ligger utanför budget och redovisas därför separat. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen efter första 
kvartalet 2018 att se över hur Borås Stad kan knyta fler familjehem till sig samt  
 
att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
 
§  37     IFON2018-00060 
 
Förlängning av avtal Idéburet offentligt partnerskap – IOP  
Individ- och familjeomsorgsnämnden fattade den 17 oktober 2017 beslut om att låta 
asylsökande 18-åringar stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl 
slutligt är avgjord. Nämnden beslutade därefter på nämndssammanträdet den 21 
november 2017 att teckna en överenskommelse med civilsamhället för att lämna 
ersättning till de föreningar som sedermera ingick under samlingsbenämningen Agape. 
För närvarande finns ca 60 ungdomar kvar som på något sätt får stöd genom föreningen 
Agape. Förslaget är att förlänga överenskommelsen med Agape. 
 
Följande förslag finns; det liggande förslaget och förslaget från Sverigedemokraterna som 
är ett ändringsyrkande 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 
ändringsyrkande; Förlängning av överenskommelsen med föreningen Agape i form av ett 
idéburet offentligt partnerskap för att ensamkommande asylsökande som fyller/fyllt 18 år 
ska ges möjlighet att bo kvar i Borås, se bilagor.  
 
Följande propositionsordning föreslås och godkännes: 
Den som bifaller majoritetens förslag röstar Ja.  
Den som bifaller Sverigedemokraternas ändringsyrkande röstar Nej. 
Vinner Ja har nämnden beslutat bifalla majoritetens förslag. 
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Ledamot/ tjänstgörande 
ersättare  

Ja-röst Nej-röst Avstår från att 
rösta 

Mats Tolfsson X   
Urban Svenkvist X   
Tord Andersson  X   
Muharrem Binaku X   
Ninni Dyberg X   
Inger Landström X   
Kristina Ramsälv Waldenström X   
Patric Cerny X   
Mattias Danielsson X   
Valéria Kant  X   
Leif Häggblom  X  
Resultat 10 1  
 
 
Beslut 
Att förlänga överenskommelse med Agape i form av ett Idéburet Offentligt Partnerskap 
under tidsperioden 2018-07-01—2019-04-30 samt 
 
att ersätta föreningen Agape med en fast ersättning om 84 tkr samt en rörlig ersättning 
om 5 tkr per ungdom och månad som bor i boende anordnat av föreningarna och 1 tkr 
per ungdom och månad som bor i boende anordnat av Borås Stad, dock en lägsta rörlig 
ersättning om 75 tkr per månad.    
 
 
§  38     IFON2018-00029 
 
Remiss – Borås Stads budgetprocess 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stad budgetprocess och bedömt att den i vissa 
avseenden inte är ändamålsenlig. Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning att det behövs ökad tydlighet och 
transparens speciellt avseende uppdrag och tilläggsbeslut som kommer sent i processen 
och i samband med behandlingen i Kommunfullmäktige.  Sent tillagda Uppdrag och 
beslut som tillkommer sent i budgetarbetet försvårar allvarligt för nämndens egen 
verksamhetsplanering. Nämnden ser därför positivt på förslaget till att ta fram en 
budgetprocess med ökad tydlighet som är transparent och konsekvent.        
När det gäller tidpunkten för när budgetbeslut ska tas i Borås Stad finns det argument 
som talar både för ett tidigareläggande av beslutstid och för ett bibehållande av nuvarande 
arbetssätt. Det nuvarande arbetssättet har fungerat relativt väl och kunnat parera för 
senkomna förändringar. Nämnden anser dock att fördelarna med ett tidigarelagt beslut 
överväger eftersom det ger betydligt ökade förutsättningar att i god tid planera för 
verksamhetsförändringar och ekonomiska anpassningar.     
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgen beslutar att översända nedanstående svar kring Rapporten-
Budgetprocessen i Borås Stad till Stadsrevisionen.          
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§ 39     IFON 2018-00033 
 
Remiss – Plan för laddinfrastruktur för elfordon  
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. 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 vilka som är lämpliga platser. En plan för 
laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både kommunens 
egen verksamhetsansvar och för publika behov. Samtliga nämnder och bolag behöver se 
över vad som är lämpliga platser. Under 2019 ska enligt planen nämnder såsom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden ha gjort en egen genomgång och inventerat lämpliga platser 
i närheten av nämndens olika verksamheter. Detta ska sedan rapporteras till 
Lokalförsörjningsnämnden.  
Nämnden anser det lämpligt att påbörja arbetet med att kartlägga behovet av laddplatser 
för att möjliggöra för Borås stad att göra en långsiktig planering av utbyggnaden av 
laddinfrastrukturen. Detta bör gå i takt med planeringen av inköp av elbilar för de egna 
verksamheterna. 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen om en plan för 
laddinfrastruktur och översända svaret till Kommunstyrelsen.    
 
 
 
 
§ 40     IFON 2018-00042 
 
Remiss – Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 
Sociala omsorgsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 
2017. Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå 
Kommunfullmäktige ett reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder 
kompletterar programmet. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och 
revidera handlingsplanen. Handlingsplanen för 2018-2020 har översänts till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden för möjlighet att lämna synpunkter. Nämnderna ska specifikt 
yttra sig avseende de mål som är riktade till den egna nämnden. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har inget mål som är särskilt riktat till sig. I övriga mål där vi är 
delaktiga så ska våra insatser på området ske i samverkan med övriga.  Nämnden ska ha 
en utsedd kontaktperson som deltar i arbetet kring handlingsplanen.  
Nämnden har inget att yttra sig över planen utan samtycker till denna.             
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Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka den remitterade 
handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 och översända remissvaret till  
Sociala omsorgsnämnden.     
 
 
 
§ 41 
 
Sekretessärenden  

A. Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB  
Se separat sekretessprotokoll. 

B. Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB  
Se separat sekretessprotokoll. 

C. Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB  
Se separat sekretessprotokoll. 

D. Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB  
Se separat sekretessprotokoll. 

E. Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB  
Se separat sekretessprotokoll. 

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

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

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

I. Nedläggning av utredning angående faderskap 
Se separat sekretessprotokoll.  
 

 
 

§ 42 
 
Anmälningsärenden 
 
Inkomna skrivelser  

 
1. Beslut tillsynsärende IVO  
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Delegationsärenden  
 
Delegationsrapporter från verksamheten  
 
1. IFO Vuxen Myndighet, mars 2018 
2. IFO Barn och unga Myndighet, januari – mars 2018  

 
 
Övriga delegationsbeslut  
 
3. Utredning Lex Sarah SoL  
4. Yttrande en verkställt beslut   
5. Protokoll Socialutskott, 2018-03-15 
6. Protokoll Socialutskott, 2018-03-28 
7. Protokoll Socialutskott, 2018-04-05 
 
 
Beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden 
och delegationsärenden och lägger dessa till handlingarna. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
  
  
  
Margareta Jensholm   
Nämndsekreterare  
  
  
  
Justeras  
  
  
  
Mats Tolfsson (S)   Urban Svenkvist (M) 
Ordförande      Justeringsperson  
  
  
  
Justeringen tillkännagiven på kommunens webbsida fredag 20 april 2018.   


