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Sammanträdesdatum 

2021-04-20 
 

 

Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid:  Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 20 april 2021 kl 14:00-15:08 

Ledamöter  
 
 
 

 

Ernad Suntic (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Maria Hyllstam (MP), 2:e vice ordförande, medverkar 
via Teams 
Eva Axell (S) medverkar via Teams 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Camilla Kvibro Ståhl 
(S) medverkar via Teams 

 

 
 
 
 
 

Ninni Dyberg (S) medverkar via Teams 
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) medverkar via Teams 
Marcus Robertsson (M) medverkar via Teams 
Eva Eriksson (SD) medverkar via Teams 
Inger Landström (V) medverkar via Teams  

Ersättare 
Terese  Bäckström (S) medverkar via Teams 
Irene Samuelsson (C) medverkar via Teams 
Aghil Aghili (L) medverkar via Teams 
Pernilla Gustafsson (M) medverkar via Teams 
Annette Nordström (M) medverkar via Teams 
Valéria Kant (KD) medverkar via Teams 
Annika Pehrsson (SD) medverkar via Teams 
Anita Spjuth (V) medverkar via Teams 

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamsson, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef medverkar via Teams 
Marianne Gunnarsson, verksamhetschef medverkar via Teams 
Maria Mencevski, HR chef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§49-50 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare 
Therese Klarström, nämndsekreterare 
 

Justeringens plats och tid 
Österlånggatan 74, tisdagen den 21 april 2021,  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 22 april 2021 

Paragrafer §§ 46-62 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Therése Klarström 

Ordförande  ..........................................................................  
 Ernad Suntic 

Justerare  ..........................................................................  
 Hasse Ikävalko 
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Ärendelista 

§ 46 Dnr IFON 849 
 

 
 

 

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare ........................... 4

§ 47 Dnr IFON 851

Fastställande av föredragningslista .................................................... 5

§ 48 Dnr IFON 850

Information från förvaltningschefen .................................................... 6 

 
 

 

§ 49 Dnr IFON 2021-00038 1.2.4.1

Budgetuppföljning efter mars 2021 ..................................................... 7

§ 50 Dnr IFON 2021-00044 1.2.4.1

Fördelning av tilläggsbudget 2020-2021............................................. 8 

 

 

 

§ 51 Dnr IFON 2021-00012 1.2.3.25

Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås 
Stad ................................................................................................... 9

§ 52 Dnr IFON 2021-00042 1.1.3.0

Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2021 ............................................................... 11 

§ 53 Dnr IFON 2021-00020 1.1.3.1 
 

 
 

 

Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 .. 13

§ 54 Dnr IFON 2021-00039 1.2.3.25

Anmälningsärenden aprilnämnden ................................................... 14

§ 55 Dnr IFON 2021-00037 1.2.3.25

Delegationsbeslut 20210420 ............................................................ 15 

 
 

§ 56 Dnr IFON 2021-00046 3.7.2.25

Faderskapsnedläggning ................................................................... 16

§ 57 Dnr IFON 2021-00045 3.7.2.25 
 

 
 

 
 

Faderskapsnedläggning ................................................................... 17

§ 58 Dnr IFON 2021-00047 3.7.2.25

Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 a § Föräldrabalken .......... 18

§ 59 Dnr IFON 2021-00048 3.7.2.25

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU ........ 19

§ 60 Dnr IFON 2021-00049 3.7.2.25 
 

 
 

 
 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU ........ 20

§ 61 Dnr IFON 2021-00050 3.7.2.25

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU ........ 21

§ 62 Dnr IFON 2435

Övrigt ............................................................................................... 22
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§ 46   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M) med 
Jon Hjärne (L) som ersättare. 

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, onsdagen den 21 april 2021.      
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§ 47   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Föredragningslistan fastställes.    
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§ 48   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Informationen läggs till handlingarna   

Sammanfattning av ärendet 

1.   Ändrad tid Budgethalvdag till den 15 juni på förmiddagen 

2. Kort information om Socialt Hållbart Borås 2 nya målområden och 

utbildningen som var i förra veckan 

3. Information från Verksamhetschef Agneta Kettil med utgångspunkt 

från en fråga om den brukarundersökning som Socialstyrelsen 

genomfört med familjehemsplacerade barn. Agneta Kettil även 

berättade om de uppföljningar och intervjuer som gjorts med de barn 

som placerats i familjehem av nämnden.    
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§ 49 Dnr IFON 2021-00038 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter mars 2021  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgen godkänner budgetuppföljningen januari- mars 
2021 med helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter mars 2021                 
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§ 50 Dnr IFON 2021-00044 1.2.4.1 

Fördelning av tilläggsbudget 2020-2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fördela tilläggsbudgeten om 
6 000 tkr enligt det förslag som beskrivs nedan.   

Protokollsanteckning  

Inger Landström inkommer med protokollsanteckning, se bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Individ- och 
familjeomsorgsnämnden en utökning av budgeten för 2021 med 6 000 tkr. 
 
Utökningen av budgeten fördelas enligt följande: Myndighet Barn och unga 
1485 tkr, öppenvård barn och unga 1485 tkr, Mobilt team Unga Missbruk 13-20 
år 1485 tkr, Avhopparverksamhet 1485 tkr samt buffert 60 tkr.               
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§ 51 Dnr IFON 2021-00012 1.2.3.25 

Revisionsrapport - Granskning av integration och 
etablering i Borås Stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godta upprättad revisionsrapport.  

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av granskningen av 
kommunens arbete med integration och etablering.  

 

 

 

I revisionsrapporten framkommer att det finns otydligheter rörande 
samordning och uppföljning inom området, och att Program för ett integrerat 
samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Dock visar 
jämförelser med andra kommuner på att Borås Stad har goda resultat gällande 
övergångar till arbete och studier. 

Rapporten visar på att Program för ett integrerat samhälle inte har någon större 
inverkan på nämndernas verksamheter då nämndernas arbete gällande 
integration framförallt sker inom ramen för grunduppdraget, mål, budget och 
den lagstiftning som styr arbetet. Rapporten pekar även på att det finns olika 
övergripande styrdokument såsom strategier, program och planer som 
överlappar varandra och även här skapas en otydlighet.  

 

Bedömningarna utifrån revisionens frågeställningar gällande ovanstående 
stämmer väl överens med Individ- och familjeomsorgsnämndens bild av arbetet 
med integration och etablering. Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete 
med integration och etablering utgår från nämndens grunduppdrag, mål, budget 
och lagstiftning. Utifrån lagstiftning är det Individ- och 
familjeomsorgsnämndens ansvar att handha boende och omsorg för 
ensamkommande barn samt tillgodose behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Gällande 
uppföljning så görs det inom ramen för nämndens grunduppdrag.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga eller andra 
synpunkter gällande revisionens sammanfattande bedömning i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad                  
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§ 52 Dnr IFON 2021-00042 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstepersoner, 
som framgår av underlaget, Fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021, enligt angivet sätt.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:  

Förvaltningschef Hans Abrahamson 

Verksamhetschef Agneta Kettil 

Verksamhetschef Marianne Gunnarsson 

T f verksamhetschef Maija Gustafsson t. o. m 2021-04-30 

Enhetschef Eva Eriksson 

Enhetschef Marianne Gunnarsson 

Enhetschef Sara Jönsson 

Enhetschef Maria Trygg 

Enhetschef Johan Andersson Neumann  

Enhetschef Rebecca Albert 

Socialt ansvarig samordnare (SAS)  

Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid 
alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja 
och bevaka Individ- och familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe får också, där de 
med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, mottaga och 
kvittera betalningar och säkerheter.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe har, utöver i 
domstol, även rätten att iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag.  

Denna fullmakt gäller från och med 20 april 2021 till och med 2021 års utgång.        
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Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fattar varje år eller vid behov ett beslut 
om vilka tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar 
med mera. De tjänstepersoner som framgår av beslutsförslaget förslås få 
fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som 
anges.                
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§ 53 Dnr IFON 2021-00020 1.1.3.1 

Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2024 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka programmet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 och översända yttrandet till 
Arbetslivsförvaltningen.         

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har arbetat fram ett program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck, ett styrdokument i syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 
i Borås Stad genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta 
får det stöd och skydd som de behöver. 

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas och samverkan ska 
säkerställas.  

I programmet anges under verksamheternas uppdrag att verksamheter som 
kommer i kontakt med hedersutsatta har kompetensen och kunskapen att 
identifiera dessa uttryck och se till så att individen får stöd i sin situation. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden vill poängtera för att individen ska få stöd 
i sin situation så kräver det ofta en samverkan mellan flera aktörer. 

När det gäller området öka kunskapen så anges att alla som arbetar i angivna 
förvaltningar på, operativ och strategisk nivå med människor ska gå en 
grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas av 
Arbetslivsförvaltningen. Inom dessa angivna förvaltningar finns redan idag hos 
vissa medarbetare en hög kompetens kring hedersrelaterat våld och förtyck 
varför det istället bör anges att alla som saknar grundläggande kompetens ska gå 
den grundutbildning som samordnas av Arbetslivsförvaltningen. 

Slutligen vill Individ- och familjeomsorgsnämnden påtala att programmet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 bör följa den grafiska profil som 
finns för styrdokument i staden.                 

Beslutsunderlag 

Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024                 
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§ 54 Dnr IFON 2021-00039 1.2.3.25 

Anmälningsärenden aprilnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

 

 

 

 

 Miljörapport Tertial 3 2020 
 

Nollvision för hemlösheten i Borås 
 

 Feriejobb 2021 

Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 
 

 Socialt hållbart Borås 
 

Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten 
 

Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2021-03-18 FSG protokoll          
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§ 55 Dnr IFON 2021-00037 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 20210420 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

 

 

 

 

      

 

Socialutskott 20210318 Protokoll 

Extra socialutskott 20210323 Protokoll 

Socialutskott 20210401 Protokoll 

Extra socialutskott 20210413 Protokoll 
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§ 56 Dnr IFON 2021-00046 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 57 Dnr IFON 2021-00045 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 58 Dnr IFON 2021-00047 3.7.2.25 

Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 a § 
Föräldrabalken 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 59 Dnr IFON 2021-00048 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 
1 LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 60 Dnr IFON 2021-00049 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 
1 LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 61 Dnr IFON 2021-00050 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 
1 LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 62 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Nämndsekreterare Margareta Jensholm kommer att gå i pension och 
avtackades med en blomma.   

 




