
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 16 februari 2021 kl 14:00-16:02.  
Paus 15:26-15:36.  

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 Irene Samuelsson (C) 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 
Camilla Kvibro Ståhl (S) medverkar via Teams från kl 14:15 
Terese Bäckström (S) medverkar via Teams 
Pernilla Gustafsson (M) medverkar via Teams 
Annika Pehrsson (SD) medverkar via Teams 

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef medverkar via Teams § 20 
Maija Gustafsson, t f verksamhetschef medverkar via Teams § 20 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen § 21 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare medverkar via Teams § 22 
Annica Abrahamsson, socialsekreterare § 30 
Heidi Sörensen, socialassistent 
Asad Moallim Omar, VFU-student medverkar via Teams §§ 20 – 28, 31   
Sandra Grimling, VFU-student medverkar via Teams §§ 20 – 28, 31 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  
 

Justeringens plats och tid 
Torsdag förmiddag 18 februari 2021.  
 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 19 februari 2021.  
 

Paragrafer §§ 18-31 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Margareta Jensholm 

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

Justerare  ..........................................................................  
 Hasse Ikävalko  
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Ärendelista 
§ 18  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare ........................... 4 
§ 19  

Fastställande av föredragningslista .................................................... 5 
§ 20  

Information från förvaltningschefen .................................................... 6 
§ 21 Dnr IFON 2021-00004 1.2.3.2 

Årsredovisning 2020 .......................................................................... 7 
§ 22 Dnr IFON 2021-00013 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 .............................................. 8 
§ 23 Dnr IFON 2021-00003 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2020 ............. 9 
§ 24 Dnr IFON 2021-00007 1.1.3.0 

Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2020 .................................................... 10 

§ 25 Dnr IFON 2021-00006 1.2.3.25 
Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 4 2020 ...................... 11 

§ 26 Dnr IFON 2021-00015 1.1.3.0 
Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i 
domstolar med mera 2021 ............................................................... 12 

§ 27 Dnr IFON 2021-00008 1.1.3.0 
Anmälningsärenden 2021-02-16 ...................................................... 14 

§ 28 Dnr IFON 2021-00009 1.2.3.25 
Delegationsbeslut 2021-02-16 ......................................................... 15 

§ 29 Dnr IFON 2021-00018 3.7.2.25 
Faderskapsnedläggning ................................................................... 16 

§ 30 Dnr IFON 2021-00019 3.7.2.25 
Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken ............. 17 

§ 31  
Övrigt ............................................................................................... 18 
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§ 18   

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, fredagen den 19 februari 2021.     
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§ 19   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes.      
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§ 20   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
Våga fråga 
Informerade om Borås Stads handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
”Våga fråga”. Handboken innehåller bland annat metodstöd för 
yrkesverksamma som möter barn, unga och vuxna i sitt verksamhetsnära 
arbete. Handbokens syfte är att fungera som ett verktyg i arbetet med personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Socialt hållbart Borås 
Påminde om utbildning i social hållbarhet för Borås Stads politiker den  
14 april 2021. Socialt hållbart Borås är en långsiktig arbetsform för samverkan 
inom Borås stad för att minska och motverka segregation. 

Återvändare 
Informerade om de IS-återvändare med barn som inom en nära framtid väntas 
till Borås. En plan för mottagandet finns framtaget.  

IFO Barn och unga 
Verksamhetschef Agneta Kettil informerade kort om vad som är aktuellt inom 
verksamhetsområdet.  

IFO Vuxen, unga vuxna 
T f verksamhetschef Maija Gustafsson informerade kort om vad som är aktuellt 
inom verksamhetsområdet.       

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 21 Dnr IFON 2021-00004 1.2.3.2 

Årsredovisning 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2020 ansvarat för 
kommunens uppgifter inom Individ- och familjeomsorgens delområde barn 
och familj, unga vuxna, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har 
påverkats av Corona-pandemin på olika sätt. Under året har även märkts en 
ökning av orosanmälningar gällande barn utifrån kriminalitet och psykisk 
ohälsa. Insatser i form av placering i familjehemsvård har ökat medan 
institutionsvården har minskat något. Samtidigt har nämnden arbetet med att 
utveckla öppenvården för att ha möjlighet till alternativ istället för placering 
utom hemmet. 
Nämnden har arbetat med förberedelser för att starta Mini-Maria och en ny 
boendeprocess.  

Individ- och familjeomsorgens gjorde ett underskott för år 2020 med  
10 859 tkr.             

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020, Individ- och familjeomsorgsnämnden                  
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§ 22 Dnr IFON 2021-00013 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 
kontrollplan 2020 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2020. Delaktighet och medskapande är viktigt för nämndens verksamheter. 
Under 2020 genomfördes dock inte någon nationell brukarundersökning till 
följd av Corona-pandemin men andra undersökningar utfördes för att följa 
brukarnas upplevelse av insatserna, såsom intervjuundersökningar och enkäter.  

Under 2021 är avsikten att åter genomföra den nationella brukarenkäten samt 
se över enheternas olika lokala uppföljningar. Verksamheterna har under året 
börjat med flera standardiserade bedömningsinstrument som kan ses positivt.  
I kontrollplanen följs nämndens rekryteringar av familjehem. Under året har 
placeringar i nätverk och i familjehemsverksamhetens familjehem ökat.  

Samverkan, som även är centralt för nämnden, har haft flera kontrollmoment 
där det framkommer att området varit uppmärksammat samt att det funnits få 
avvikelser från uppgjorda rutiner. Under året har även pågått utveckling av 
samarbetsrutiner t.ex. med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Resultat, analys av kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan 
”Uppföljning av Intern kontrollplan 2020”.                      

Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020                  
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§ 23 Dnr IFON 2021-00003 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari – december 2020 till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen fått in 27 
synpunkter, 14 under perioden januari - juni och 13 under perioden juli -
december.  

Klagomål riktade gentemot verksamheten inom Myndighet Barn och unga 
dominerar. Många har synpunkter som är relaterade till handläggningen i ett 
ärende, bedömningar eller har synpunkter på innehåll i utredningar.  

Nämnden har i ett fall fått en synpunkt som är relaterat till den pågående 
pandemin och den rörde begränsning av antalet samtidiga besökare på 
träffpunkten Träffen.               

Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-dec 2020                  
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§ 24 Dnr IFON 2021-00007 1.1.3.0 

Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna sammanställning av 
Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2020 
och lägga den till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning av nämndens personuppgiftsbehandlingar har upprättats. 
Här redovisas även personuppgiftsincidenter, aktiviteter under 2020 och 
planerade aktiviteter 2021.              

Beslutsunderlag 
Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2020                  
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§ 25 Dnr IFON 2021-00006 1.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 4 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna Redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m 2020-12-31.        

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har i år legat stadigt de tre första kvartalen med 17 
efter första kvartalet, 16 efter andra och 19 efter tredje, för att nu vid årsskiftet 
ha minskat till 6. Dessa 6 har funnits med en längre tid av olika anledningar. 
Det är naturligtvis positivt att det är en nedgång i antal som ej verkställts inom 
tre månader och samtidigt problematiskt med att några får vänta länge. Flera av 
dessa fall är dock mycket komplexa och man har gjort flera försök, men inte 
lyckats matcha rätt.  

Ett förändringsarbete har pågått under året för att säkerställa att den interna 
öppenvården kan möta behovet och att beviljade insatser beviljas inom en 
rimlig tid. Utifrån utfallet 2020 så skiljer sig de första tre kvartalen jämförelsevis 
det fjärde genom att 5 av 6 fall det fjärde kvartalet rör personer som har väntat 
mer än ett halvår. Detta kan tyda på att förändringsarbetet har varit 
framgångsrikt, men det behövs åtminstone ett eller kanske två kvartal till innan 
det ev. kan fastslås. 

Om man summerar de ej verkställda besluten som redovisas 4 ggr per år har det 
rört sig om 58 fall.  

Det är dock inte 58 klienter det handlar om. Exempelvis har 4 av de 6 
klienterna, som redovisas efter 4 kvartalet 2020, beslut som ej verkställts inom 
ett år vilket innebär att det varit med på samtliga 4 mätningar. Av de 58 fallen 
var 34 pojkar och 24 flickor. Besluten handlade om öppenvård i 26 fall, 
kontaktfamilj i 31 fall och familjehem i ett fall.  

Eftersom denna generella statistik för 2020 inte identifierar några klienter så är 
summeringen kopplad till fall och inte person.            

Beslutsunderlag 
Slutrapport kvartal 4 2020                  
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§ 26 Dnr IFON 2021-00015 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 

T f verksamhetschef Maija Gustafsson  

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 16 februari 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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§ 27 Dnr IFON 2021-00008 1.1.3.0 

Anmälningsärenden 2021-02-16 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2021-01-21 FSG-protokoll 

Årsredovisning Ungdomsmottagningen 2020 

Ny rutin för klimatkompensationsfonden 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, § 19               
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§ 28 Dnr IFON 2021-00009 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2021-02-16 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskott 2021-01-07 Protokoll  

Socialutskott 2021-01-21 Protokoll  

Socialutskott 2021-02-04 Protokoll                
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§ 29 Dnr IFON 2021-00018 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 30 Dnr IFON 2021-00019 3.7.2.25 

Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § 
Föräldrabalken  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 31   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Terese Bäckström (S) hälsades välkommen till sitt nya uppdrag som ersättare i 
nämnden.     
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