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Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (-), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Camilla Kvibro Ståhl (S) 
Ninni Dyberg (S) jäv § 75  
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) via Skype  
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 

Övriga Tjänstemän 
Hans Abrahamson, t f förvaltningschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§ 55-58 
Moa Chaaya, VFU-student  
 

 

 
 

 

Justeringens plats och tid 
Fredag 24 april, kl 13.00. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 
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Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 april 2020.  
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§ 55   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M) med 
Eva Axell (S) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, fredag den 24 april 2020, klockan 13.00.      
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§ 56   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
§§ 70 och 71 utgår.  

Ett alternativt förslag lades på bordet för § 62. 

En fråga lades till under Övriga frågor rörande närvaron vid återstående 
nämndmöten under våren.  

Föredragningslistan fastställes därefter.       
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§ 57   

Information från förvaltningschefen  

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

Sammanfattning av ärendet 
Hans Abrahamson t.f. Förvaltningschef lämnade information om hur 
situationen ser ut i nämndens verksamhet utifrån Coronavirus-situationen. 
Informationen berörde riskanalyser och beredskapsplaner för personal samt 
vad som görs för att ge information och stöd till brukare.       
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§ 58 Dnr IFON 2020-00057 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter mars 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – 
mars 2020 med helårsprognos.         

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

Ekonomichef Per-Olof Jinnegård redogjorde för budgetuppföljningen efter 
mars månad. I budgetuppföljningen finns nu medtaget de 11 miljoner kronor 
som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Prognosen visar på en förbättring 
och anges en helårsprognos på minus 10 miljoner kronor.         

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning efter mars 2020.               
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§ 59 Dnr IFON 2020-00060 1.1.3.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2020 

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

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 
handböcker och praxis.  

Nedan redogörs för förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i 
delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text 
omnämns inte.  

Föreslås att:  

• Enhetschef Myndighet ändras till enhetschef, vilket minskar sårbarheten vid 
beslutsfattande.   

• 1. B. Ekonomi, punkt 1: Förvaltningschef blir delegat att utse attestanter.  

• 1. B Ekonomi, punkt 4: Förtydligande av ärendegången vid förhyrning av 
inhyrda objekt för att minska sårbarheten vid beslutsfattande.  

• 1. B Ekonomi: punkterna 5-8: Förtydligande av vad som delegeras till 
förvaltningschef, verksamhetschef samt enhetschef rörande tecknande av avtal 
och förhyrning av lokaler, fastighetsinvesteringar, upphandling av varor och 
tjänster upp till angivna prisbasbelopp.   

• 2 B. Föräldrabalken, punkt 18: Ändrad utbetalning av barnbidrag och/eller 
underhållsstöd delegeras till socialsekreterare, metodhandledare samt 
enhetschef enligt 106 kap. 6-7 § Socialförsäkringsbalken (SFB). Bilaga 1.  

• 3. Ärendehandläggning vuxna, punkt 9: Förtydligande och komplettering av 
ärendetext  

Beslutsunderlag 
1. Förslag om ändring av delegation 

2. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 60 Dnr IFON 2020-00061 1.2.3.25 

Redovisning av uppdrag från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden gällande översyn av 
öppenvården  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga det redovisade 
uppdraget om effektivisering av öppenvården till handlingarna, beslutar att ge 
förvaltningen tre nya uppdrag, göra uppehåll i Hopptornets gruppverksamhet 
under 2020 samt förtydliga inriktning mot vård och insatser i den egna 
hemmiljön och i det egna nätverket.   

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden gav, i samband med beslut om budget för 2020, förvaltningen ett 
uppdrag att se över den öppenvård som bedrivs inom förvaltningen för att se 
vilka synergieffekter och kostnadsminskningar som var möjliga att 
uppnå. Uppdraget har genomförts och utifrån redovisningen kommer nämnden 
att ge tre nya uppdrag. Nämnden avser även att göra ett uppehåll i Hopptornets 
gruppverksamhet under 2020. Nämnden förtydligar även sin inriktning mot 
vård och insatser i den egna hemmiljön och det egna nätverket.   

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av öppenvård och effektiviseringar                
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§ 61 Dnr IFON 2020-00025 1.2.3.25 

Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 
på revisionsrapporten avseende granskning av taxor och avgifter till 
Stadsrevisionen.       

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.   
Revisionen har utifrån granskningen lämnat rekommendationer kring 
förbättringar av dokumentation kopplat till processer och rutiner för taxor och 
avgifter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har uppmärksammat detta och 
kommer att ta fram närmare dokumentation inom dessa områden.            

Beslutsunderlag 
1. Rapportsammanställning taxor och avgifter  

2. Revisionsrapport taxor och avgifter                   
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§ 62 Dnr IFON 2020-00065 1.2.3.25 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 
Agape gällande Idéburet Offentligt Partnerskap 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen 
med föreningen Agape fram till den 31 december 2020 samt att fastställa 
ersättningen till föreningen till 28 tusen kronor per månad.    

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas 
förslag.    

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape, som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  Från och med slutet av 
april månad finns 8 ensamkommande över 18 år kvar som bor inom föreningen 
Agapes regi. För att möjliggöra att dessa unga kan fortsätta sina studier i 
avvaktan på att deras ärende avgörs av Migrationsöverdomstolen, bör 
överenskommelsen förlängas fram till 31 december 2020 samt att ersättningen 
till föreningen Agape fastställs till 28 tusen kronor per månad.              
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§ 63 Dnr IFON 2020-00066 1.2.3.25 

Remiss: Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen gällande det nya 
samarbetsavtalet för Utväg Södra Älvsborg samt översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen med tillägg avseende kompensation för den ökade 
kostnaden som det nya avtalet medför.       

Sammanfattning av ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med 
koncernkontoret Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till nytt avtal 
för Utväg Södra Älvsborg. Det nya avtalet ger tydligare verksamhetsbeskrivning 
och reglering av styrningen av Utväg. Avtalstiden fastställs till 2 år från 1 januari 
2020 med löpande förlängningar om 2 år. Kommunernas andel av 
finansieringen fastställs till 50 %.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser positivt på det nya avtalet och 
tillstyrker förslaget. Nämnden kan inte påverka den ökade kostnaden och 
önskar därav att hänsyn tas till detta i bokslut för 2020 samt att den ökade 
kostnaden tillförs nämnden kommande år.        

Beslutsunderlag 
Remiss: Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg                  
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§ 64 Dnr IFON 2019-00205 3.2.2.0 

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap - plan 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Borås 
stads plan för krisberedskap samt att översända svaret till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås stad har tagit fram en plan för krisberedskap som nämnderna ges 
möjlighet att yttra sig över. Planen syftar dels till att skapa en strategisk 
inriktning för arbetet med krisberedskap, dels att utveckla Borås Stads styrning 
av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens 
nämnder, bolag och kommunalförbund.     
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det är bra att det tagits fram en 
övergripande plan som tydliggör mål och inriktning. I planen framgår den 
övergripande styrningen men även nämndernas ansvar och roll i arbetet med 
krisberedskap. Det  är även bra att det finns ett utrymme för anpassning av 
arbetsmetodiken utifrån verksamhetsspecifika krav.       

Beslutsunderlag 
1.  Borås Stads plan för krisberedskap – plan                   
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§ 65 Dnr IFON 2020-00043 1.1.3.1 

Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot 
organiserad brottslighet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med 
förslaget om att Borås Stad ska inrätta en avhopparverksamhet samt  
beslutar att översända yttrandet med de kompletterande förslag som nämnden 
ger till kommunstyrelsen. 

Förslag och yttranden  

Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska ej tillstyrkas, enligt beslutsförslag.  
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas.  

Proposition  

Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Inger 
Landströms (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser ett behov av en avhopparverksamhet 
utifrån klientperspektivet och för att tydliggöra ansvarsfrågan då det idag finns 
förväntningar på socialtjänstens nämnder om att t.ex. genomföra 
skyddsplaceringar som inte ingår i uppdraget till dessa nämnder. 

Nämnden kan se att det finnas fördelar med en särskild enhet med 
samordningsansvar inriktad på avhoppare från kriminella nätverk. En sådan 
enhet medför att man skulle få kompetens finns på ett ställe och att samverkan 
skulle underlättas.  
 
Nämnden vill framföra att det finns ett behov av att ytterligare utreda 
förutsättningarna för att inrätta en avhopparverksamhet i Borås samt hur detta i 
så fall skulle organiseras. Socialtjänsten i Borås är organiserad i fyra nämnder 
som skulle kunna vara berörda och även Centrum för Kunskap och säkerhet 
involveras i frågor kopplade till avhopp från kriminella grupper och nätverk.  

Nämnden ser det som lämpligt att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får 
i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder dels utreda förutsättningarna 
för en avhopparverksamhet och dels arbeta fram en modell för en sådan 
verksamhet. I utredningen behöver även ekonomiska konsekvenser av en 
avhopparverksamhet vägas in. Individ och Familjeomsorgsnämnden ser sig 
som en av de nämnder som har ett ansvar att vara med i detta arbete.  
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Beslutsunderlag 
Motion till kommunfullmäktige: Kommunal avhopparverksamhet mot 
organiserad brottslighet 
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§ 66 Dnr IFON 2020-00018 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-04-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38 
Dnr 2019-00165                
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§ 67 Dnr IFON 2020-00019 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-04-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskott 2020-03-12 protokoll  

Socialutskott 2020-03-26 protokoll  

Socialutskott 2020-04-09 protokoll            
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§ 68 Dnr IFON 2020-00062 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 69 Dnr IFON 2020-00067 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 70 Dnr IFON 2020-00068 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Ärendet utgår.          
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§ 71 Dnr IFON 2020-00069 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Ärendet utgår.         
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§ 72 Dnr IFON 2020-00070 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 73 Dnr IFON 2020-00072 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr IFON 2020-00073 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.          

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr IFON 2020-00074 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Dnr IFON 2020-00075 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.        

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Beslut togs på Inger Landström (V) förslag att även ersättare ska kunna vara 
med digitalt vid nästa nämndsmöte.       
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§ 55	 

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M) med Eva Axell (S) som ersättare. 

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, fredag den 24 april 2020, klockan 13.00.     









§ 56	 

Fastställande av föredragningslista

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

§§ 70 och 71 utgår. 

Ett alternativt förslag lades på bordet för § 62.

En fråga lades till under Övriga frågor rörande närvaron vid återstående nämndmöten under våren. 

Föredragningslistan fastställes därefter.      









§ 57	 

Information från förvaltningschefen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet

Hans Abrahamson t.f. Förvaltningschef lämnade information om hur situationen ser ut i nämndens verksamhet utifrån Coronavirus-situationen. Informationen berörde riskanalyser och beredskapsplaner för personal samt vad som görs för att ge information och stöd till brukare.      









§ 58	Dnr IFON 2020-00057 1.2.4.1

Budgetuppföljning efter mars 2020

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – mars 2020 med helårsprognos.        

Sammanfattning av ärendet

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

Ekonomichef Per-Olof Jinnegård redogjorde för budgetuppföljningen efter mars månad. I budgetuppföljningen finns nu medtaget de 11 miljoner kronor som kommunfullmäktige tilldelat nämnden. Prognosen visar på en förbättring och anges en helårsprognos på minus 10 miljoner kronor.        

Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning efter mars 2020.              









§ 59	Dnr IFON 2020-00060 1.1.3.0

Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revideringar av delegationsordningen enligt upprättat förslag.         

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, handböcker och praxis. 

Nedan redogörs för förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text omnämns inte. 

Föreslås att: 

• Enhetschef Myndighet ändras till enhetschef, vilket minskar sårbarheten vid beslutsfattande.  

• 1. B. Ekonomi, punkt 1: Förvaltningschef blir delegat att utse attestanter. 

• 1. B Ekonomi, punkt 4: Förtydligande av ärendegången vid förhyrning av inhyrda objekt för att minska sårbarheten vid beslutsfattande. 

• 1. B Ekonomi: punkterna 5-8: Förtydligande av vad som delegeras till förvaltningschef, verksamhetschef samt enhetschef rörande tecknande av avtal och förhyrning av lokaler, fastighetsinvesteringar, upphandling av varor och tjänster upp till angivna prisbasbelopp.  

• 2 B. Föräldrabalken, punkt 18: Ändrad utbetalning av barnbidrag och/eller underhållsstöd delegeras till socialsekreterare, metodhandledare samt enhetschef enligt 106 kap. 6-7 § Socialförsäkringsbalken (SFB). Bilaga 1. 

• 3. Ärendehandläggning vuxna, punkt 9: Förtydligande och komplettering av ärendetext 

Beslutsunderlag

1. Förslag om ändring av delegation

2. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden



§ 60	Dnr IFON 2020-00061 1.2.3.25

Redovisning av uppdrag från Individ- och familjeomsorgsnämnden gällande översyn av öppenvården 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga det redovisade uppdraget om effektivisering av öppenvården till handlingarna, beslutar att ge förvaltningen tre nya uppdrag, göra uppehåll i Hopptornets gruppverksamhet under 2020 samt förtydliga inriktning mot vård och insatser i den egna hemmiljön och i det egna nätverket.  

Sammanfattning av ärendet

Nämnden gav, i samband med beslut om budget för 2020, förvaltningen ett uppdrag att se över den öppenvård som bedrivs inom förvaltningen för att se vilka synergieffekter och kostnadsminskningar som var möjliga att uppnå. Uppdraget har genomförts och utifrån redovisningen kommer nämnden att ge tre nya uppdrag. Nämnden avser även att göra ett uppehåll i Hopptornets gruppverksamhet under 2020. Nämnden förtydligar även sin inriktning mot vård och insatser i den egna hemmiljön och det egna nätverket.  

Beslutsunderlag

1. Redovisning av öppenvård och effektiviseringar               









§ 61	Dnr IFON 2020-00025 1.2.3.25

Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar på revisionsrapporten avseende granskning av taxor och avgifter till Stadsrevisionen.      

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.   Revisionen har utifrån granskningen lämnat rekommendationer kring förbättringar av dokumentation kopplat till processer och rutiner för taxor och avgifter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har uppmärksammat detta och kommer att ta fram närmare dokumentation inom dessa områden.           

Beslutsunderlag

1. Rapportsammanställning taxor och avgifter 

2. Revisionsrapport taxor och avgifter                  









§ 62	Dnr IFON 2020-00065 1.2.3.25

Förlängning av överenskommelse med föreningen Agape gällande Idéburet Offentligt Partnerskap

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen med föreningen Agape fram till den 31 december 2020 samt att fastställa ersättningen till föreningen till 28 tusen kronor per månad.   

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas förslag.   

Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape, som rör boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  Från och med slutet av april månad finns 8 ensamkommande över 18 år kvar som bor inom föreningen Agapes regi. För att möjliggöra att dessa unga kan fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av Migrationsöverdomstolen, bör överenskommelsen förlängas fram till 31 december 2020 samt att ersättningen till föreningen Agape fastställs till 28 tusen kronor per månad.             











§ 63	Dnr IFON 2020-00066 1.2.3.25

Remiss: Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen gällande det nya samarbetsavtalet för Utväg Södra Älvsborg samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen med tillägg avseende kompensation för den ökade kostnaden som det nya avtalet medför.      

Sammanfattning av ärendet

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med koncernkontoret Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till nytt avtal för Utväg Södra Älvsborg. Det nya avtalet ger tydligare verksamhetsbeskrivning och reglering av styrningen av Utväg. Avtalstiden fastställs till 2 år från 1 januari 2020 med löpande förlängningar om 2 år. Kommunernas andel av finansieringen fastställs till 50 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser positivt på det nya avtalet och tillstyrker förslaget. Nämnden kan inte påverka den ökade kostnaden och önskar därav att hänsyn tas till detta i bokslut för 2020 samt att den ökade kostnaden tillförs nämnden kommande år.       

Beslutsunderlag

Remiss: Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg                 









§ 64	Dnr IFON 2019-00205 3.2.2.0

Remiss: Borås Stads plan för krisberedskap - plan

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Borås stads plan för krisberedskap samt att översända svaret till kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet

Borås stad har tagit fram en plan för krisberedskap som nämnderna ges möjlighet att yttra sig över. Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, dels att utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det är bra att det tagits fram en övergripande plan som tydliggör mål och inriktning. I planen framgår den övergripande styrningen men även nämndernas ansvar och roll i arbetet med krisberedskap. Det  är även bra att det finns ett utrymme för anpassning av arbetsmetodiken utifrån verksamhetsspecifika krav.      

Beslutsunderlag

1.  Borås Stads plan för krisberedskap – plan                  









§ 65	Dnr IFON 2020-00043 1.1.3.1

Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med förslaget om att Borås Stad ska inrätta en avhopparverksamhet samt 
beslutar att översända yttrandet med de kompletterande förslag som nämnden ger till kommunstyrelsen.

Förslag och yttranden 

Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar: 
Motionen ska ej tillstyrkas, enligt beslutsförslag. 
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Inger Landströms (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  

Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser ett behov av en avhopparverksamhet utifrån klientperspektivet och för att tydliggöra ansvarsfrågan då det idag finns förväntningar på socialtjänstens nämnder om att t.ex. genomföra skyddsplaceringar som inte ingår i uppdraget till dessa nämnder.

Nämnden kan se att det finnas fördelar med en särskild enhet med samordningsansvar inriktad på avhoppare från kriminella nätverk. En sådan enhet medför att man skulle få kompetens finns på ett ställe och att samverkan skulle underlättas. 

Nämnden vill framföra att det finns ett behov av att ytterligare utreda förutsättningarna för att inrätta en avhopparverksamhet i Borås samt hur detta i så fall skulle organiseras. Socialtjänsten i Borås är organiserad i fyra nämnder som skulle kunna vara berörda och även Centrum för Kunskap och säkerhet involveras i frågor kopplade till avhopp från kriminella grupper och nätverk. 

Nämnden ser det som lämpligt att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder dels utreda förutsättningarna för en avhopparverksamhet och dels arbeta fram en modell för en sådan verksamhet. I utredningen behöver även ekonomiska konsekvenser av en avhopparverksamhet vägas in. Individ och Familjeomsorgsnämnden ser sig som en av de nämnder som har ett ansvar att vara med i detta arbete. 

Beslutsunderlag

Motion till kommunfullmäktige: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet





§ 66	Dnr IFON 2020-00018 1.2.3.25

Anmälningsärenden 2020-04-21

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet

Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38
Dnr 2019-00165               







§ 67	Dnr IFON 2020-00019 3.7.2.1

Delegationsbeslut 2020-04-21

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet

Socialutskott 2020-03-12 protokoll 

Socialutskott 2020-03-26 protokoll 

Socialutskott 2020-04-09 protokoll           









§ 68	Dnr IFON 2020-00062 3.7.2.25

Faderskapsnedläggning

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.         







§ 69	Dnr IFON 2020-00067 3.7.2.25

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.        









§ 70	Dnr IFON 2020-00068 3.7.2.25

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Ärendet utgår.         







§ 71	Dnr IFON 2020-00069 3.7.2.25

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Ärendet utgår.        







§ 72	Dnr IFON 2020-00070 3.7.2.25

Utredning

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.        







§ 73	Dnr IFON 2020-00072 3.7.2.25

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.        







§ 74	Dnr IFON 2020-00073 3.7.2.25

Vårdnadsöverflytt

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.         







§ 75	Dnr IFON 2020-00074 3.7.2.25

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.        









§ 76	Dnr IFON 2020-00075 3.7.2.25

Vårdnadsöverflytt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende.

Beslut enligt separat protokoll.       







§ 77	 

Övrigt

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Beslut togs på Inger Landström (V) förslag att även ersättare ska kunna vara med digitalt vid nästa nämndsmöte.      
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