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§ 63   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

 Mattias Danielsson (C) väljs som justerande person med Ninni Dyberg (S) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, torsdagen den 21 juni 2018.     
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§ 64   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes.    
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§ 65   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Granskning av IVO 

IVO har besökt Borås för granskning av förvaltningens hantering av 
asylsökande 18-åringar och överenskommelsen med Agape. Granskningen 
gjordes utifrån synpunkter från grannarna till en av fastigheterna som Agape 
använder och av intresse för själva upplägget, som är något nytt. De har särskilt 
intresserat sig för hur vi dokumenterar avsluten hos oss, valet av hantering, dvs 
avslut av ärendet hos oss, samt överenskommelsen. 

Omställningsplanen 

Vi startar i dagarna upp del 4 i omställningsplanen gällande ensamkommande 
barn, detta sedan vi kan konstatera att det är få ungdomar kvar i verksamheten 
till hösten. Efter del 4 kommer vi att ha avvecklat det sista HVB och ha ett 
stödboende kvar. I det läget bör vi integrera våra kvarvarande insatser för 
ensamkommande i den ordinarie verksamheten för att helheten ska fungera. 

Gymnasielagen 

Regeringen har fattat beslut om förändringar som gör det möjligt för 
asylsökande ensamkommande ungdomar som väntat länge på avgörande i 
asylfrågan att ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för att fullfölja sina 
gymnasiestudier. Förvaltningen håller på att undersöka tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen hur vi hanterar detta på bästa sätt. Denna grupp ska 
enligt regelsystemet söka försörjningsstöd och ordna sitt boende själva.   
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§ 66   

Information Välfärdsbokslut 

Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för att upprätta ett välfärdsbokslut. 
Handläggare Kristina Nyberg Smahel presenterade Borås Stads Välfärdsbokslut, 
som med hjälp av nyckeltal beskriver utvecklingen inom de 11 folkhälso-
områden som påverkar hälsan. Utvecklingen knyts till Borås Stads vision 2025. 
Prioriterade grupper är barn och ungdomar samt äldre. Informationen ges 
utifrån Individ- och familjeomsorgsnämndens ansvarsområde för att kunna 
användas som ett underlag i budgetprocessen. Ny rapport presenteras i maj 
2019.    
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§ 67 Dnr IFON 2018-00080 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för maj 
2018 med helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

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 maj 2018.  
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§ 68 Dnr IFON 2018-00074 1.1.3.25 

Riskanalys internkontroll inför 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer Riskanalysen för 2019 efter 
genomförda förändringar och tillägg samt  
att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde som finns inom nämnden. 
Intern kontrollplan har tidigare beslutas i samband med årsslut och budget. 
Från och med kontrollplanen för 2019 tidigareläggs denna och tas i samband 
med nämndens sammanträde i augusti. Inför 2019 har nämnden tagit sin 
utgångspunkt i 2018 års inventering av risker. Nämnden värderar nu dessa 
risker på nytt och gör förändringar och kompletteringar i samband med 
nämndsmötet. Därefter fastställs riskanalysen för 2019.               

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019. 

2. Uppföljning av intern kontroll 2018.                  
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§ 69 Dnr IFON 2018-00095 1.2.3.25 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 
förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.   

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka frågor. Utifrån 
samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden. Dialogen 
kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 
bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 
olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 
kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 
arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 
hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 
kontrakt och övergångslägenheter. 
 
Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 
utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 
är: 

Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av en social 
bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är utsatta 
förmedlat via en nämnd 

Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta grupper 
till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan nämnderna 

En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 
inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 
samordna anskaffningen av sociala bostäder. 
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En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form av 
andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för boendesociala insatser 
kopplade till dessa bostäder 

Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder som kan 
användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala bostäder 
gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 
äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 
samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 
genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 
”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”.  

Beslutsunderlag 

1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr IFON 2018-00094 1.2.3.25 

Förlängning av entreprenad av boende för personer 
med kombinationer av missbruk och psykisk ohälsa på 
Badhusgatan 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga entreprenadavtalet 
med Nytida fram till 2020-10-31.        

Sammanfattning av ärendet  

Det ursprungliga avtalet med Nytida har en avtalsperiod mellan 2016-11-01 och 
2018-10-31, det har i ett tidigare beslut förlängts tom 2019-10-31. Avtalet kan 
förlängas ytterligare 12 månader vilket innebär som längst till och med 2020-10-
31. Även kortare förlängningsperiod kan tecknas eller förlängningar i olika steg 
kan göras med nuvarande utförare. 

En förlängning av avtalet ska meddelas senast nio månader innan avtalet löper 
ut vilket skulle innebära senast 2019-01-31. 

Det tar tid att starta upp eller ta över en verksamhet, oavsett om det gäller 
övergång mellan två entreprenörer eller ett kommunalt övertagande. Vid en ny 
upphandling bör man räkna med en period om cirka 18 månader, från det att 
nämnden fattar beslut och till dess att en ny entreprenör är på plats. Vid ett 
kommunalt övertagande är det brukligt att räkna med en period på minst sex 
månader. Om nämnden inte gör en ytterligare förlängning så bör därmed beslut 
om ny upphandling fattas i mars 2019. I samband med ett eventuellt beslut om 
ny upphandling fattas även beslut om vilken upphandlingsmodell som ska 
tillämpas. Vid upphandling av olika boendeformer i Borås Stad har den 
vanligaste modellen under senare år tagit hänsyn till både pris och kvalité, där 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antagits.  

Vid uppföljningsmöten, avstämningar och kontakter med boendet har det 
hittills inte framkommit något som visar på missförhållanden eller avtalsbrott. 
Ytterligare uppföljning är dock nödvändig för att säkra verksamhetens kvalitet 
samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal. Några 
saker som framöver kan granskas är dokumentationen, genomförandeplanernas 
kvalitet samt brukarnas uppfattning om boendet. För att säkra det som 
överenskommits och för att kunna följa upp beslut som tagits kommer en rutin 
att upprättas för hur uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar 
ska dokumenteras. Sammanfattning av avtalsuppföljning fram till dagens datum 
återfinns i bilaga 1. 
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Förslaget är att förlänga avtalet med ytterligare ett år och att frågan om ny 
upphandling återkommer till nämnden under våren 2019.  
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§ 71 Dnr IFON 2018-00087 1.2.3.0 

Dokumenthanteringsplan för Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar dokumenthanteringsplanen för 
nämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

För att få kontroll och överblick över det informationsflöde som finns i 
nämndens verksamheter ska nämnden, i samråd med Stadsarkivet, upprätta en 
dokumenthanteringsplan. 
Arbetet med att ta fram en komplett och reviderad dokumenthanteringsplan 
kommer att pågå över en längre tid. Reviderade upplagor kommer fortlöpande 
presenteras för Individ- och familjeomsorgsnämnden.  Den föreliggande 
dokumenthanteringsplanen innefattar en sammanställning av tidigare planer 
samt en revidering och är den första av kommande versioner.             

Beslutsunderlag 

1. Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 72 Dnr IFON 2018-00102 1.3.1.4 

Delegationsordning 2018 - version 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att göra tillägg/ändring till 
nuvarande delegationsordningen för Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
fastställa ny delegationsordning med gjorda tillägg.         

Sammanfattning av ärendet 

Översyn av gällande delegationsordning sker löpande utifrån lagförändringar 
eller förändringar i nationell praxis. Till följd av dataskyddsförordningen 
behöver ett tillägg göras utifrån nämndens personuppgiftsansvar.  

Nämnden delegerar till Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, att fatta beslut 
med anledning av nämndens personuppgiftsansvar. En praxisförändring har 
även skett beträffande beslut enligt Lagen om vård av unga (LVU) om hur den 
unges umgänge med vårdnadshavare och förälder ska regleras samt beslut om 
att röja vistelseort. Dessa beslut har tidigare delegerats till socialt utskott och nu 
upphör möjligheten till denna delegation, vilket medför att dessa beslut 
framöver fattas av nämnden med undantag för akuta händelser som inte kan 
avvakta nämndens möte.               
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§ 73 Dnr IFON 2018-00036 1.2.4.25 

Rapport Personalomsättning i Borås Stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående svar på 
Revisionens rapport rörande Personalomsättning i Borås Stad.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Nämnden har getts möjlighet att svara på 
Revisionens rapport. Nämnden är samstämmig med Revisionen beträffande de 
kostnader och svårigheter som personalomsättningen medför och att den är 
särskilt hög när det gäller socionomer. Nämnden menar att det genomförts 
åtgärder bl.a. genom KAL-gruppens försorg och att det återstår att se vilka 
effekter detta ger. Samtidigt är nämnden av samma åsikt som Revisionen och 
menar att det krävs ytterligare åtgärder för att långsiktigt säkerställa 
personalförsörjningen. Nämnden har i sitt svar lyft fram några av dessa 
områden där det krävs fortsatta åtgärder.               
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§ 74 Dnr IFON 2018-00061 1.1.3.1 

Remiss: Plan för jämställdhetsintegrering till Borås 
Stads nämnder och bolag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Nämnden beslutar att godta planen om jämställdhetsintegrering i sin helhet och 
översända svaret till Fritids- och folkhälsonämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Det här är Individ- och familjeomsorgsnämnden svar på program om 
jämställdhetsintegrering som Kommunfullmäktige i Borås Stad har fastställt och 
som Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvarar för att följa upp. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden har tagit fram en plan för en treårsperiod som ska 
utvärderas årligen. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är bland 
annat att säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt oavsett kön, 
bakgrund och tillhörighet. Bemötande, service och myndighetsutövning ska 
vara oberoende av kön. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i förvaltningen. Dessa är att öka kunskapsnivån kring 
normkritik beträffande genus, att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt 
delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön och att 
identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och 
likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. För 
att nå måluppfyllelse har två åtgärder kopplats till varje målformulering.               
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§ 75 Dnr IFON 2018-00110 1.1.3.1 

Initiativärende Extratjänster  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Ärendet kommer att beredas av förvaltningen till nästkommande nämndsmöte.         

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Initiativärende Extratjänster  
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§ 76 Dnr IFON 2018-00079 1.3.2.25 

Delegationsbeslut 2018-06-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll Socialutskott 2018-04-26 
Protokoll Socialutskott 2018-05-07 
Protokoll Socialutskott 2018-05-09 
Protokoll Socialutskott 2018-05-15 
Delegationsrapport IFO BoU Familjerätten  
Protokoll Socialutskott 2018-05-25 
Protokoll Socialutskott 2018-06-07 
Delegationsrapport IFO Vuxen Myndighet  
 

 

               

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(31) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr IFON 2018-00078 1.3.2.25 

 

Anmälningsärenden 2018-06-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Motion - FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning 
Dnr 2017-00216 700 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017 
Dnr 201800092 

SCB:s Medborgarundersökning 2017 
Dnr 201700396 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2017 
Dnr 201700569 

Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket för ärende 
2017/052206 
Dnr 2017-00233 

Internhyressystemet, förtydligande avseende 2:a hands uthyrning och 
komplettering av regler för lokalbank 
Dnr LFN 2018/00069  

Internhyra - förslag till ett nytt system  
Dnr KS 2015-00796 206 

Rekommendation om att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 
Dnr KS 2018-00055 1.1.6.3 

Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2017 

Översiktsplan för Borås 
KF beslut 2018-04-12 § 74  

Erfarenhetsrapport från Personligt Ombud Borås 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
KF beslut 2018-05-17  
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 § 78   Dnr IFON 2018-00099 1.2.3.25 

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 79 Dnr IFON 2018-00100 1.2.3.25 

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 80 Dnr IFON 2018-00101 1.2.3.25 

Nedläggning av utredning gällande faderskap 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 81 Dnr IFON 2018-00111 1.1.3.25 

Nedläggning av utredning gällande faderskap 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 82 Dnr IFON 2018-00112 1.2.3.25 

Nedläggning av utredning gällande faderskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.       
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§ 83 Dnr IFON 2018-00113 1.2.3.25 

Internationell adoption  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.      
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§ 84 Dnr IFON 2018-00114 1.2.3.25 

Ansökan till domstol angående ensam vårdnad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr IFON 2018-00115 1.2.3.25 

Ansökan till domstol angående ensam vårdnad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(31) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-19 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr IFON 2018-00116 1.2.3.25 

Ansökan till domstol angående ensam vårdnad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 87 Dnr IFON 2018-00117 1.2.3.25 

Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 
6 kap 8a § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  

 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning 
bifogas.     
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§ 88 Dnr IFON 2018-00118 1.2.3.25 

Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 
6 kap 8a § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  

 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet. Protokollsanteckning 
bifogas.    

 

 


