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§ 1   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kristina Ramsälv 
Waldenström (MP) med Vivi Roswall (M) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, torsdag den 30 januari 2020, kl 11.00.       
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§ 2 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes.       
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§ 3 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 
Ny familjecentral  
En fjärde familjecentral i Borås startas upp 2020-03-03. IFO kommer att bidra 
med en socialrådgivare. Den nya familjecentralen är en samverkan kring flera 
förvaltningar samt Regionen.  
 

 

 

 

 

 

 

KAA-enhet – kommunalt aktivitetsansvar 
En ny enhet för att genomföra det kommunala aktivitetsansvaret är på väg att 
startas. 

Arbetslivsnämnden ihop med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
ansvaret för att följa upp ungdomar i åldern 16-19 år som inte går i gymnasiet. 
IFO bidrar i den nya enheten med en socialrådgivare.  

Uppdraget går ut på att via uppsökande individbaserade aktiviteter arbeta med 
ungdomar som inte påbörjar gymnasiet eller de som avbryter sina 
gymnasiestudier. Projektet drivs initialt inom ramen för socialt hållbart Borås. 
Besöksadress Österlånggatan 74, plan 5.  

Mini Maria  
Regionens önskemål är att samtliga kommuner i Sjuhärad ska ingå i arbetet 
innan uppstart sker. Planeringsarbetet pågår fortfarande.  

Översyn av öppenvården  
Utifrån nämndens beslut 2019-12-27 ska förvaltningen att vid marsnämnden 
återkomma med besparingsförslag inom öppenvården utifrån synergi- och 
samverkanseffekter.          
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§ 4 Dnr IFON 2019-00207 1.2.3.25 

Anbudsutvärdering och underlag för beslut gällande 
entreprenad på Badhusgatan 1 B. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att anta vinnande anbud och tilldela Nytida AB uppdraget att driva entreprenad 
på Badhusgatan 1B – ett boende för personer med missbruk och psykisk 
ohälsa.  
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§ 5 Dnr IFON 2019-00187 1.1.3.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer delegationsordningen enligt 
upprättat förslag.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättat förslag till delegationsordning 
för förvaltningen enligt bilaga.        

Beslutsunderlag 
1. Förteckning över delegater  

2. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden           
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§ 6 Dnr IFON 2020-00005 1.1.3.0 

Attest- och utanordningsrätt  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förvaltningschefen utses till 
beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen 
delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående 
attesträtt för 2020-01-01 – 2022-12-31 för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. 
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt 
kommunens attestreglemente.                

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning 2020                   

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(25) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-28 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7 Dnr IFON 2019-00198 1.2.4.2 

Uppföljning av miljöledningssystem 2019   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga uppföljningen 
av miljöledningssystemet till handlingarna samt att skicka denna till Miljö- och 
konsumentnämnden.         

Sammanfattning av ärendet 
I Uppföljning av miljöledningssystemet för 2019, ges en kort redovisning av 
miljöarbetet under året.      

Handlingsplanen följs upp kortfattat. Här redovisas även nämndens resultat 
utifrån Borås Stads miljömål samt vilka åtgärder nämnden har gjort utifrån 
klimatkompensationsavgiften.            

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av miljöledningssystem 2019                   
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§ 8 Dnr IFON 2019-00188 1.1.3.1 

Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 
2018) 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med 
förslag att Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att införa de 
föreslagna åtgärderna för att minska onödig användning av engångsartiklar.  

I sitt svar uttrycker nämnden att nämnderna ska ges mandat att själva utforma 
genomförande och omfattning av de föreslagna åtgärderna. 

Reservation 
Eva Eriksson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa 
beslutsförslag. Se bilaga 2.              

Sammanfattning av ärendet 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen var att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 

I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. 

Engångsartiklar finns i de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska och strukturella förutsättningar för att skapa en förändring.    

Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge vissa uttalade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska användningen av 
engångsartiklar.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden får utifrån utredningen, i uppdrag att öra 
följande åtgärder: 

 Ta bort eventuella vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

Skriva ut dubbelsidigt och införa rutin på ”Utskrift väntar”. 

Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, alternativt 
tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas uppdrag. Istället 
kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i sorteringsmöbler i gemensamma 
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utrymmen. Sorteringskärlen bör vara små, för då uppmanas de flesta att sortera 
rätt och kärlet hinner bli fullt innan det töms. 

Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig användning av  

plast som används en gång.  

Nämnden anser att de åtgärder som föreslagits för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens olika verksamheter i stort är relevanta och möjliga att 
genomföra. Nämnden anser dock att det ska finnas möjlighet och 
handlingsutrymme för nämnderna att anpassa och genomföra åtgärderna på ett 
sätt och med en tidsplan som blir funktionellt för verksamheternas och 
nämndernas olika karaktär. Vissa av åtgärderna är redan på gång att genomföras 
och andra kräver mer förberedelse.  
 
Ett exempel där nämnden behöver utrymme för egna anpassningar, är förslaget 
till att minska antalet papperskorgar. Nämnden har flera boende och 
mottagningar med besök, där det behöver finnas papperskorgar. Papperskorgar 
på kontor kan däremot bli färre och/eller att tömning av dessa inte sker lika 
ofta.  Det finns säkert liknande exempel inom andra nämnder där en 
anpassning till såväl verksamhetens karaktär och förutsättningar som tidsplanen 
för genomförandet behöver göras.  
 
De föreslagna åtgärderna för att minska engångsartiklar bör inte ge 
merkostnader om de genomförs på ett för verksamheten anpassat sätt.  

Nämnden anser det är bra att onödig användning av engångsartiklar 
uppmärksammas och att det är viktigt att kommunens olika verksamheter 
bidrar till detta. Nämnden vill därför tillstyrka remissen med de reservationer 
kring handlingsutrymme och utrymme att anpassa olika åtgärder som anges.  
 
När det gäller ett fortsatt arbete med att ta fram vilka detaljerade aktiviteter som 
ska genomföras bör emellertid respektive nämnd  framöver få utrymme ta fram 
förslag på och besluta om vad och när olika åtgärder ska göras. Ett 
tillvägagångssätt som är mer i linje med tillitsbaserad styrning.   

Beslutsunderlag 
1. Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad      

 

 

Förslag och yrkanden  
Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar att remissen ska 
anses tillstyrkt.  
Eva Eriksson (SD) yrkar enligt Sverigedemokraternas förslag. Se bilaga 1.  
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall till eget förslag och dels till Eva 
Eriksson (SD) alternativa beslutsförslag och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad.  
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§ 9 Dnr IFON 2019-00206 2.6.1.0 

Lokalbehovsplan 2021-2023 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker upprättad lokalbehovsplan 
2021-2023 för Individ- och familjeomsorgsnämnden och översänder den till 
Lokalförsörjningsnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna och bolagen lämnar årligen in underlag som ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Syftet är att uppnå 
ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler. Från och med detta år görs 
lokalbehovsplanen i ett nytt format där såväl nuläge som eventuellt förändrade 
behov redovisas. 

Inför 2020 kommer Barn och unga-verksamhetens myndighetsenheter flytta in i 
nya lokaler. Nya lokaler planeras även för att sammanbinda kontorslokaler på 
Österlånggatan 74 med kontorslokaler på Fabriksgatan 11 med en genomgång. 
Delar av öppenvården behöver även nya lokaler.               

Beslutsunderlag 
Lokalbehovsplan 2021-2023 IFO        
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§ 10 Dnr IFON 2020-00006 1.2.3.25 

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om nytt 
avtal utifrån lokalanpassning för Familjehemsenheten  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att begära att 
Lokalförsörjningsnämnden utifrån beskrivna behov av anpassningar tecknar ett 
nytt avtal rörande lokal för Familjehemsenheten på Fabriksgatan 11 samt 
översänder denna begäran till Lokalförsörjningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden hyr för närvarande en lokal på 
Fabriksgatan 11 av H/B Vesta 12, genom Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Lokalen hyrs för Familjehemsenhetens verksamhet och omfattar 600 m2. 
Lokalen hyrdes som en evakueringslokal när verksamheten behövde flyttas ut 
från Österlånggatan 64 i januari 2019 till följd av vattenskador och störningar i 
elsystem och larmsystem på vissa våningsplan i fastigheten. Inga anpassningar 
av lokalen genomfördes i detta skede eftersom avsikten var att flytta till andra 
lokaler inom kort. Denna förändring kommer inte att genomföras utan 
Familjehemsenheten kommer att vara kvar på Fabriksgatan 11. Ett av skälen är 
att myndighetsverksamheten inom Barn- och unga och Mottagningsenheten 
kommer att flytta in i fastigheten och att detta kommer att underlätta 
samverkan och effektivisera arbetet. 
 
Verksamheten planerar för att vara kvar i lokalerna under en lång tid behövs 
anpassningar genomföras för att kunna tillgodose verksamhetens behov. 
Anpassningarna utgörs främst av verksamhetsspecifika anpassningar samt 
byggnation av kontorsrum i lokalerna samt belysning, elkraft, nätverk till dessa 
rum. Åtgärderna berör ombyggnation eller nybyggnation av 18 rum. Standard 
för Familjehemsenhetens arbete uppnås därmed. I samband med anpassningen 
önskar nämnden att hyresavtalet för lokalen förlängs och samordnas med det 
hyresavtal som gäller för nämndens verksamhet för Barn- och unga myndighet 
och mottagningsenheten inom samma fastighet. Avtalstiden för dessa lokaler är 
10 år. Ett nytt hyresavtal ersätter tidigare avtal på 4 år som tecknats i samband 
med evakueringen.   
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§ 11 Dnr IFON 2019-00193 1.1.3.1 

Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Remiss: Samverkan för barns 
och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen med lämnande av vissa synpunkter samt översänder 
svaret till Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på 
Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan 
mellan stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika 
insatser. Syfte och mål med överenskommelsen är att främja samverkan mellan 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser för att 
på så sätt tillgodose barn och ungas behov av stöd, vård och behandling. Detta 
gäller särskilt barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård 
och boende, HVB, m.fl.). Ofta har dessa barn inte tagit del av samhällets 
generella och förebyggande hälsovård och som grupp har de sämre fysisk och 
psykisk hälsa än barn i allmänhet.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen med lämnande av 
vissa synpunkter.  

I syfte att säkerställa att överenskommelsen fungerar på lokal nivå bör det 
tydliggöras att lokala rutiner på mer detaljnivå behöver arbetas fram. Det gäller 
framförallt en lokal rutin för hälsoundersökningar inför och vid återkommande 
placering. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har erfarit att 
vårdcentralerna mycket sällan deltagit när de blivit kallade till 
samverkansmöten, vilket innebär att en viktig part för den unge ofta uteblivit. 
Varje vårdcentral skulle förslagsvis kunna utse en SIP-ansvarig som samverkar 
med berörda parter kring barn och unga och ser till att vårdcentralen deltar vid 
mötena. 

Högre mandat både gällande kostnads- och ansvarsfördelning bör ges till de 
lokala grupperna för att samverkan mer effektivt ska kunna utvecklas. 
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Ett bättre avvikelsesystem hade varit behövligt för att analysera och hantera 
avvikelser samt använda de i utvecklingsarbete.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

2. Missiv till remiss 2019-11-22                       
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§ 12 Dnr IFON 2019-00190 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-01-28 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Hemlöshetskartläggning 2018  

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 267 
Dnr 2018-00196 

2. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 
2019 Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 268 
Dnr 2019-00128 

3. Svar på remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 
Kommunstyrelsens skrivelse 2019-12-09 
Dnr 2019-00166 

4. En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. (Budgetuppdrag 2019) 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 259  

5. Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519  

6. Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok  
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 § 521  
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§ 13 Dnr IFON 2019-00189 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-01-28 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
1. Extra socialutskott 2019-12-16 protokoll  

2. Socialutskott 2019-12-19 protokoll  

3. Socialutskott 2020-01-16 protokoll 
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§ 14 Dnr IFON 2698  

Information från Familjehemsenheten 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Maria Trygg, Familjehemsenheten, informerade nämnden om 
ändringen i delegationsordningen avseende att ändra utbetalning av barnbidrag.      
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§ 15 Dnr IFON 2020-00024 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Omedelbar justering gjordes för § 15. Separat protokoll.      
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§ 16 Dnr IFON 2020-00013 3.7.2.25 

Medgivande för adoption  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 17 Dnr IFON 2020-00014 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 18 Dnr IFON 2020-00020 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  

. 
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§ 19 Dnr IFON 2020-00021 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 20 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Inget Övrigt dryftades.      
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