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Ärenden  
 
1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare. 
 Förslag till justerare: Ninni Dyberg (S) med Binaku Muharrem (S) som ersättare. 

 
 

2. Information från förvaltningschefen 
 
 
3. Underlag lokalresursplan 2018 

IFON2017/0207 
 
4. Miljömålsuppföljning - årsredovisning 2017  

IFON2018-00005 
 
 

5. Framställan om lokaler till stödboende  
 IFON2018-00004  
 
 
6.  KF uppdrag gällande akutboende   inga handlingar  
   
 
7. Sekretessärenden    Separat utskick  
 A. Nedläggning av utredning gällande faderskap  
 B. Nedläggning av utredning gällande faderskap  

C. Nedläggning av utredning gällande faderskap 
D. Nedläggning av utredning gällande faderskap 
E. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § FB  
F. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL  
G. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL 
H. Utredning enligt 11 kap 1 § SoL  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälningsärenden  
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Inkomna skrivelser  

1. Delårsrapport januari - augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen 
IFON2018-00001 

 
2. Begäran om arbetsmiljöåtgärd 6:6A 

IFON2017-00243 
 

3. Modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad  
IFON2017-00236  
 

4. 390 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna kvar  kommunen  
betalas ut i december 2017 
IFON2017-00247 
 

5. Skrivelse från ”Nätverksgruppen barn- och unga, Boda”, 2017-12-15 
 
 
 
 

Delegationsärenden 
Listor med delegationsrapporter från verksamheten  

1. IFO Vuxen Myndighet, 2017-12-01 – 2017-12-31  
2. IFO Barn och unga Myndighet, 2017-11-01 – 2017-11-30 
3. IFO Barn och unga Myndighet, 2017-12-01 – 2017-12-31 
4. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31 
5. IFO BoU Familjerätten, 2017-12-01 – 2017-12-31  

 
Övriga delegationsbeslut  
 

6. Lex Sarah – risk för missförhållande  
7. Lex Sarah – risk för missförhållande 
8. Begäran om yttrande till IVO  
9. Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-11-13 
10. Protokoll Utskott Vuxen/unga vuxna, 2017-12-12 
11. Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-12-15 
12. Protokoll Utskott Vuxen/unga vuxna, 2017-12-19  

  
 

 
Mats Tolfsson (S) 
Ordförande 
 
 
Anmäl förhinder till Margareta Jensholm, 033-35 70 73, margareta.jensholm@boras.se  
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Datum 

 
                    Hans Abrahamson  2018-01-23                      
                    Kvalitetschef                     Dnr: 2018/ IFON207 
 
 

Lokalrevision för 2019-2020 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga lokalrevisionen för 2019-2020 till handlingarna och  
 
att skicka denna till Lokalförsörjningsnämnden. 
 
 
Ärendet i sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått en begäran om att nämnden skall redovisa 
sina framtida lokalbehov för åren 2019-2020. Lokalförsörjningsnämnden skickar årligen 
ut denna form av begäran. Underlaget som de får in från respektive nämnd och bolag 
ligger till grund till Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan.  Syftet är 
att uppnå ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler.  
 
Den nya lokalrevisionen är uppdelad i två delar. Syftet med den delen är att belysa 
framtida lokalbehov i stort. I del två redovisas varje lokalbehov mer ingående. 
 
 
Beslutsunderlag 
Bifogas Lokalrevision del 1 samt del 2a,2b,2c och 2d. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-01-11 
 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande  Anna-Lena Sellergren 
    Förvaltningschef 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2017-12-15   

Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Har beskrivits i kommunikation med LFF men inte tidigare  i lokalresursplanen. 

Verksamhet: Avser Kontorslokaler  

Lokalbehov:  Det behövs större lokaler för administration. Nämnden har brist på kontorslokaler och 
medarbetarna sitter trångt på Österlånggatan 64, Österlånggatan 74 och St. Brogatan 11-13. För att få 
en optimal och effektiv verksamhet är det även önskvärt att verksamheten skulle vara samlad i en 
fastighet. 

Nuläge: A. På Österlånggatan 64 finns kontorslokaler på flera plan i fastigheten. Barn- och unga-verksamheten 
har flyttat in under 2017. Lokalerna har delvis byggts om under det gångna året. Vissa delar som reception och 
besöksrum beräknas först vara klara under våren 2018. Det har redan märkts att lokalerna är för små för det 
antal medarbetare som behöver kontorsarbetsplats. Flera delar rum och även besöksrum används som 
kontorsrum. Goda lokaler som ger en god arbetsmiljö är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare 
och för att rekrytera och bibehålla personal. 
B. På Österlånggatan 74 finns central administration, Boendesocial enhet, vräkningsförebyggande enhet, 
Mobilt team och familjerätt på ett våningsplan. 16 personer delar ett storrum där det är mycket trångt. Det 
behövs ytterligare lokalyta på Österlånggatan 74. Detta möjliggör dels omflyttningar av verksamhetsdelar från 
Österlånggatan 64 till Österlånggatan 74 och dels möjlighet att samla administration i egna lokaler och 
verksamhet som tar emot besökare i andra lokaler.  
C. På St. Brogatan för öppenvårdsverksamheten Dialogcentrum, Stödcentrum, Cedern – verksamhet för 
drogmissbruk och Fältverksamheten. Här sitter man mycket trångt. Antingen behövs helt nya lokaler eller att 
en av dessa verksamheter flyttar ut till annan lokal. 
  

Handlingsalternativ: På både Österlånggatan 64 respektive Österlånggatan 74 har försök gjorts med att förtäta . Medarbetar får dela 
kontorsrum, flera storrum har skapats med begränsad golvyta per person. Det är svårt att se vad som kan göras ytterligare med befintliga 
lokaler utan det behövs ytterligare lokalyta. 

Typ av behov: Förhyrning av mer lokalyta i samma fastighet och då främst i Vulcanus-fastigheten.   

Typ av lokal: Klicka här för att ange text.  

Beskriv syftet och behovet: Målet är att uppnå ändamålsenliga kontorslokaler och att färre personer behöver vara i samma storrum.
  

Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat mått på avdelningen.   

Yta:         m² 

Krav: Ändamålsenliga kontorslokaler  

Parkeringsplatser och angöring: Idag finns mycket begränsat med parkeringsplatser. Det finns därför ett stort behov. Detta är både en 
svårighet för personal och besökande. 



Verksamhetsbeskrivning: Administration, Familjerätt, Social barn- och ungdomsvård, missbruksvård, boendesocial verksamhet.
  

Specifika behov: Möjlighet för medarbetare att få enkelrum, dela rum två och två eller i storrum . Det behövs tillräckligt med lokalyta, 
möjlighet att skapa en god arbetsmiljö men även möjlighet till att anordna flexibla lösningar. 

Demografisk utveckling i området: Borås växer i befolkning och detta medför även en viss ökning i behovet av insatser från Individ- och 
familjeomsorgen. Ökat antal ensamkommande flyktingar som stannar i Borås gör även att behovet av insatser på en högre nbivå kvarstår. 

Tidplan: Lokaler som är möjliga att hyra bör göras så fort detta är möjligt under 2018.  

 

Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökningen specificeras inte. 

Konsekvensanalys Förbättrad arbetsmiljö och effekt i handläggning och administration.  ’ 

 

  

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2017-12-15  

Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Inte tidigare redovisat i lokalresursplanen 

Verksamhet: Stödboende  

Lokalbehov: Behov av en gemensamhetslägenhet och kringliggande lägenheter. Ett alternativ är att hyra/köpa in en mindre fastighet som 
kan inrymma gemensamhetslokal samt några lägenheter som ska ingå i stödboendet för att därefter succesivt hyra lägenheter i närheten 
av denna fastighet. 

Nuläge: Saknas befintliga lokaler eftersom detta är en ny verksamhet.  

Handlingsalternativ: Här behövs nya lokaler. 

Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal. 

Typ av lokal: Klicka här för att ange text.  

Beskriv syftet och behovet: Avsikten är att starta ett drogfritt boende för missbrukare som har varit i behandling i någon form och där detta 
behövs som nästa steg i stödet på väg mot ett eget boende  

Storlek/Antal: Det behövs en gemensamhetslokal, rum för medarbetare, 5 mindre lägenheter i närheten av gemensamhetslägenheten eller 
i samma fastighet samt 5 lägenheter i närheten. Detta för att möjliggöra stegvis mer självständigt boende.  

Yta:         m² 

Krav: Gemensamhetslokalen ska ge möjlighet till något rum för medarbetare, matplats, rum för flera att vistas i såsom ett större 
vardagsrum och ett kök.  

Parkeringsplatser och angöring: Behov av en parkersingsplats för verksamheten. 

Verksamhetsbeskrivning: Drogfritt stödboende.  

Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)  

Demografisk utveckling i området: Behovet är inte specifikt knutet till den demografiska utvecklingen utan mer behovet av denna 
stödinsats. 

Tidplan: Start under 2018 och mål i samband med sommaren 2018. 

Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.   

Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas. 

Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning. 

Konsekvensanalys Detta ger en utökning av insatsmöjligheter för Borås stad och möjlighet att dels förkorta behandlingstider och dels ökade 
förutsättningar för personer att ta steget från behandlingshem till ett eget boende och bibehålla drogfrihet med färre återfall.
 ’ 

Omständigheter: Krävs inga specifika omständigheter. Finnas i närheten av bostadsområde. 

Övrig information: Ange övrig relevant information. 



 

  

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2017  - 12 -28   

Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Behovet har tagits upp i dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Verksamhet: Boende, lägenheter.  

Lokalbehov: Det behövs lägenheter, alternativ såsom inköpt/inhyrd fastighet som går att använda till mindre lägenheter 

Nuläge: Finns några sådana objekt i Viskafors och Södra Kyrkogatan  

Handlingsalternativ: Lägenherter på öppna markanden. 

Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal. 

Typ av lokal: Mindre lägenheter  

Beskriv syftet och behovet: Behov för ensamkommande flyktingar som flyttar ut från stödboende, familjehem och andra boendeformer.
  

Storlek/Antal: Det är svårt att exakt ange antalet.  

Yta:         m² 

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.  

Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet. 

Verksamhetsbeskrivning: De som flyttar ut är i stort självständiga och har behov av få eller inga insatser.  

Specifika behov: Ordinära lägenhetskrav. 

Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet. 

Tidplan: Behov finns under 2018 

Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.   

Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas. 

Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning. 

Konsekvensanalys Möjlighet för unga ensamkommande flyktingar att få ett självständigt boende. ’ 

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex: 
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet. 

Övrig information: Ange övrig relevant information. 

 

  

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2015  -12  -28   

Förvaltning: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Nej 

Verksamhet: Boende, lägenheter.  

Lokalbehov: På Kaptensgatan finns ett stödboende för människor med missbruksproblematik. Vissa av dessa kan efterhand klara ett mer 
självständigt boende och då inte i de fastigheter som ingår i stödboendet. Detta gör att de kan slussas ut och det frigörs platser för andra 
som behöver stödboendet på Kaptensgatan. 

Nuläge: Flera fastigheter på Göta   

Handlingsalternativ: Saknas idag denna form av utslussningslägenhet i närheten av Kaptensgatans stödboende. 

Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal. 

Typ av lokal: Några lägenheter i närheten av Kaptensgatan och utanför de fastigheter som idag används för stödboendets verksamhet.
  

Beskriv syftet och behovet: Möjliggöra att ge människor möjlighet till ett mer självständigt boende  

Storlek/Antal: Stegvis uppbyggnad med inledningsvis 2-3 lägenheter  

Yta:         m² 

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.  

Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet. 

Verksamhetsbeskrivning: Beskriv verksamheten.  

Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)  

Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet. 

Tidplan: Under 2018-2019. 

Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.   

Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas. 

Vilken nettoökning ger projektet? Lägenheterna hyrs av de boende själva men ger ökade insatsmöjligheter, utslussningsmöjligheter och 
effektivare användning av stödboendets lägenheter.  

Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?  ’ 

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex: 
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet. 

Övrig information: Ange övrig relevant information. 

 



  

 



                      
Datum 

 
                    Hans Abrahamson  2018-01-23                      
                    Kvalitetschef                     Dnr: 2018/ IFON00005 
 
 

 
Miljörapport 2017 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att lägga miljörapporten för 2017till handlingarna och  
 
att skicka denna till Miljö- och konsumentnämnden 
 
 
Ärendet i sammanfattning 
Miljörapport efter 2017. I årsredovisningen ges en redovisning för miljöarbetet under 
året. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogas miljörapport. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-01-11 
 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande  Anna-Lena Sellergren 
    Förvaltningschef 



 
 

 
 

Miljörapport 2017 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 
 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Miljörapport 2017 2(4) 

Innehållsförteckning 
1 Hållbara perspektiv ............................................................................ 3 

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet ............................ 3 

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun .......................................................... 4 

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås .................................... 4 

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation .............. 4 
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1 Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom 
miljöområdet 

1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem (1a) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden saknar idag ett miljöledningssystem . Nämnden avser att under 
2018 ta fram ett sådant system. 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2016 Utfall 2017 

Certifierat miljöledningssystem, antal Bedömning ej 
gjord 

Bedömning ej 
gjord 

 Nej 

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal Bedömning ej 
gjord 

Bedömning ej 
gjord 

 Nej 

 

Åtgärder Sta
tus Status 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 

1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Ett stort antal av personalen har genomfört miljöutbildning och en kartläggning har genomförts. 
Utifrån kartläggningen visar detta att ca 60% av förvaltningens dryga 300 medarbetare genomfört en 
miljöutbildning under de senaste åren. På flera enheter uppges att personer är anmälda till kommande 
utbildningar eller ska anmälas. 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2016 Utfall 2017 

Andel anställda som genomgått miljöutbildning 
som inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete 

  59% 
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1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun 

1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a) 

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 
organisation 

2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden använder fordon som leasas från Servicekontoret.  

Åtgärder Sta
tus Status 

Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av 
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat? 

 Pågående 

Kommentar Plan är att klimatkompensation går till inköp av elcyklar. Verksamheterna har även utrustat 
två videokonferensrum med syfte att kunna använda skypemöten vid uppföljning av placeringar på Hem 
för vård- och boende och familjehem och på detta sätt undvika resor. 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Vanja Myrén Grönlund 
Handläggare 
033 353383 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-01-10 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00004 
1.1.3.0 

  

 
  

 

Uppdrag till LFF utifrån lokaler drogfritt boende 

Förslag till beslut 
Att ge ett uppdrag till LFF att utifrån beskrivna behov anskaffa lämplig större 
lägenhet för gemensamhetsutrymmen/personalutrymme samt tio mindre 
lägenheter för de boende.  

Sammanfattning 
Nämnden hade i budget 2017 av kommunfullmäktige fått  ett uppdrag att 
utreda införandet av ett stödboende för personer som varit  i missbruk. 
Utredningen genomfördes, behovet kartlades och det konstaterades att det 
fanns  behov av ett alkohol- och drogfritt stödboende främst för gruppen unga 
vuxna som varit  i missbruk. Nämnden beslutade  att påbörja förberedelser för 
att starta ett drogfritt stödboende under 2018. 

Ärendet i sin helhet 
Nämnden hade i budget 2017 av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda 
införandet av ett stödboende för personer som varit i missbruk. Utredningen 
genomfördes, behovet kartlades och det konstaterades att det fanns behov av 
ett alkohol-och drogfritt stödboende främst för gruppen unga vuxna som varit i 
missbruk .Ett sådant boende skulle bland annat möjliggöra för nämnden att 
flytta ut personer som varit placerade på behandlingshem som en del i en 
fortsatt återhämtning och rehabilitering. För personal, stöd och gruppaktiviteter 
krävs en gemensam baslägenhet om ca tre rum och kök. Några av lägenheterna 
bör med fördel ligga nära baslägenheten för att möjliggöra tätare kontakter och 
stöd av personal. 

Beslutet expedieras till 
Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande   Anna-Lena Sellergren 
                                                                 Förvaltningschef 
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