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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har bestått av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämnden 
har delegerat ansvar för beslutsfattande i vissa individärenden till ett socialt utskott. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2020 ansvarat för att fullgöra kommunens uppgifter 
inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj, unga vuxna, vuxna samt 
ensamkommande barn. Nämnden har även haft ett kommunövergripande samordningsansvar vad 
avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

Nämnden har ansvarat över två av Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. Samarbetsuppdragen har inneburit att nämnden vid behov har haft befogenheter att 
sammankalla berörda nämnder. 
 
I början av året genomfördes flera åtgärder för att anpassa nämnden verksamhet och kostnader till 
budgeten för 2020. Nämnden minskade med en årsarbetare inom Vräkningsförebyggande, en 
årsarbetare inom Cedern och en årsarbetare inom Smedjan. 
Inom central administration, enhetsbaserad administration och chefsstöd gjordes även effektiviseringar 
och kostnadsbesparingar med 8 årsarbetare. Nämnden arbetade även fokuserat för att minska externa 
antalet köp av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård samt även med en inriktning att 
förkorta längden av placeringarna genom att arbeta med insatser i nätverket och i Borås. 
 
Under våren fick även nämnden ett budgettillskott med 11 000 tkr som fördelades till externa köp av 
HVB-platser, Familjehemsvård och köp av HVB/SIS - platser för vuxna missbrukare. 
 
Nämnden har deltagit i arbetet med "Socialt hållbart Borås" och är med i den nya verksamheten för att 
omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och har en socialrådgivartjänst knuten till denna 
verksamhet. Nämnden deltar även i ett verksamhetsutvecklarprojekt i samverkan med 
Grundskolenämnden som syftar till att finna arbetssätt som bidrar till att minska skolfrånvaro. 
 
Corona- pandemin har påverkat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter liksom många 
andra av Borås stads verksamheter. 
 
Antalet orosanmälningar avseende barn och unga har väsentligen ökat under hösten 2020 där nämnden 
främst ser stora ökningar kopplat till kriminalitet och psykisk ohälsa. 
 
Under året har en arbetsgrupp med representanter från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen arbetat fram rutiner för den nya boendeprocessen. 

Under 2020 har nämnden varit delaktig i att arbeta fram ett avtal med Regionen kring Mini-Maria samt i 
att ta fram lokaler och arbetssätt för att denna verksamhet ska vara förberedd för start i början av 2021. 
 
En genomlysning av öppenvård, institutionsvård och familjehemsvård har gjorts under hösten 2020. 
Detta syftar till att få underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
 

  

  

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2020 4(19) 

2 Viktiga händelser under året 

Ekonomi: Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 10 859 tkr, främst beroende 
på köp av familjehemsplaceringar, köp av platser HVB 13-20 år, samt köp av platser för vuxna.  
Genomförda besparingar, satsningar för att förkorta institutionsplaceringar och budgettillskott har 
bidragit till att minska underskottet. 

Borås befolkning har växt under året och det har även märkts för nämndens olika verksamheter. Fler 
barn, unga men även vuxna har inneburit ökat antal anmälningar/ansökningar och behov av insatser. 
Vi kan konstatera att antalet anmälningar som rör barn och unga ökat mer än befolkningsökningen. 
Corona- pandemin kan ha påverkat men det är svårt att med tydlighet uttala detta. 
 
Förvaltningen har löst flera av de stora lokalproblem som funnits under flera år sedan nämnden 
bildades. Verksamheterna för myndighetsutövning har kunnat samlas i en fastighet vilket effektiviserar 
samarbete och bl.a. underlättar för utvecklingen av en gemensam mottagningsfunktion. Öppenvården 
och förebyggande verksamhet har flyttat in i en fastighet och på detta sätt kunnat lämna en tidigare 
lokal där det varit stora problem med läckage och ventilation. I samma fastighet har även Familjerätten 
flyttat in. Förvaltningen har på detta sätt fått en samlad lösning med ändamålsenliga lokaler för stora 
delar av verksamheterna. Sammantaget har detta dock bidragit till en relativt stor kostnadsökning för 
lokaler. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. Samtliga 
HVB (hem för vård eller boende) för denna målgrupp har avvecklats under 2019. Nämnden har 
blockförhyrda lägenheter för ett antal som kommit som ensamkommande och fått uppehållstillstånd. 
Unga asylsökande som har boende genom föreningen Agapes regi har stegvis minskat. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med den särskilda satsningen Förstärkt familjehemsvård genom 
utökat stöd till familjehemmen med hjälp av fler tjänster, förstärkt utbildning till familjehemmen, stöd 
för placerade barns skolgång bl.a. genom att ha en specialpedagog anställd i verksamheten. Den 
förstärkta familjehemsvården ses nu som den ordinära nivån för att bedriva en god verksamhet. 
 
Den tidiga insatsen utan behovsprövat biståndsbeslut Origo har varit igång under året men minskat 
något, vilket delvis är kopplat till situationen kring Corona då fler självsökande avstått från insats. 
 
Satsning på systemteoretisk utbildning har även fortsatt och tidvis har utbildningen genomförts digitalt. 
 
Nämnden har i samverkan med CKS och Arbetslivsnämnden arbetat med arbetssätt och handbok kring 
hedersrelaterat våld där Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för de som är under 18 år. 
 
Ett arbete för att ta fram en arbetsmodell för en avhopparverksamhet har startat under senhösten 2020. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, i nära samverkan med 
andra nämnder som jobbar med 
barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild 
förebyggandeenhet med uppdrag 
att motverka att unga i riskzon 
hamnar i normbrytande beteenden. 

 Ej genomfört Planeringen för att genomföra detta uppdrag var 
att bilda en arbetsgrupp med representanter från 
flera av de nämnder som arbetar med barn och 
ungdomar. Under våren gjorde nämndens 
verksamhetsutvecklare viss omvärldsbevakning 
men arbetsgruppen startade inte mycket på 
grund av situationen med Corona. Under hösten 
när arbetet med Socialt hållbart Borås 
utvecklades till att allt mer bli bli ett övergripande 
sammanhang för främjande, förebyggande och 
tidiga kommungemensamma insatser för barn 
och ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås och 
kommer att utredas inom ramen för detta forum 
under våren 2021. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska, 
tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om 
åldern som relationsvåldsenheten 
riktar sig till kan sänkas från 18 år 
till 16 år. Utredningen ska också 
belysa vilken hjälp ungdomar 
mellan 16 år och 18 år kan få av 
respektive nämnd. 

 Genomfört Nämnden har i en arbetsgrupp tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen utrett och belyst denna 
fråga. Utredningen visade tydligt att det fanns 
tydliga skäl som talade för att inte ändra åldern 
för Relationsvåldsenheten men att däremot 
utveckla samverkan och rutiner för unga i åldern 
16-17 år där det är viktigt med ett samarbete 
mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämndens relationsvåldsenhet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden besitter 
både ansvar och specifik kompetens kring våld, 
övergrepp och hedersrelaterad problematik för 
de under 18 år. Barnahus finns inom nämndens 
område och även kompetens samt ansvar för 
tillämpning av tvångslagstiftning för de under 18 
år vilket talar för att bibehålla nuvarande 
åldersgränser för ansvar. Samverkan har setts 
över och utvecklats under 2020. 
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3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 7,1 6,5 8,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 11,4 10,8 10,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 57,6 43 54,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2020 är 6,5 %, utfallet augusti 2020 blev 8,4 %. Sjukfrånvaron är till viss del påverkad av 
Corona-pandemin. Genom möjlighet till växelvis arbete hemifrån har viss sjukfrånvaro kunnat 
undvikas. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2020 är 10,80 årsarbetare, utfallet augusti 2020 blev 10,7 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 54,6 % för år 2020, målvärdet var på 
43 %. 
Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2020 7(19) 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 65 688 34 546 13 780 18 487 4 707 

Avgifter och övriga 
intäkter 

40 621 34 055 26 478 31 843 5 365 

Summa intäkter 106 309 68 601 40 258 50 330 10 072 

Personal -205 508 -205 151 -212 144 -206 015 6 129 

Lokaler -24 656 -23 568 -24 318 -28 778 -4 460 

Material och tjänster -168 410 -150 251 -117 076 -142 742 -25 666 

Kapitalkostnader -581 -562 -554 -554 0 

Summa kostnader -399 155 -379 532 -354 092 -378 089 -23 997 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -3 066 0 3 066 

Nettokostnad -292 846 -310 931 -316 900 -327 759 -10 859 

Kommunbidrag 275 150 288 850 316 900 316 900 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-17 696 -22 081 0 -10 859 -10 859 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-17 696 -22 081 0 -10 859 -10 859 

Ackumulerat resultat -15 -15 -15 -15 0 

Resultatanalys 

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

Underskottet består av: 

 Central administration plus 2 453 tkr 

 Politisk verksamhet plus 294 tkr 

 Allmän-IFO-verksamhet plus 1 838 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 9 627 tkr 

 Vård av vuxna minus 9 064 tkr 

 Flyktingverksamhet plus 188 tkr 

 Buffert plus 3 059 tkr 

 Summa underskott 10 859 tkr. 
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Jämfört med år 2019 då underskottet blev 22 081 tkr. 

 Central administration plus 543 tkr 

 Politisk verksamhet minus 135 tkr. 

 Allmän IFO-verksamhet plus 1 438 tkr.  

 Barn och ungdomsvårdens minus 21 758 tkr.  

 Vård av vuxna minus 6 737 tkr 

 Flyktingverksamhet plus 1 680 tkr 

 Buffert plus 2 888 tkr 

 Summa Underskott 22 081 tkr. 

Jämfört med år 2018 då underskottet blev 17 696 tkr. 

 Central administration plus 1 254 tkr 

 Politisk verksamhet plus 155 tkr 

 Allmän IFO-verksamhet minus 282 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 19 875 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 581 tkr 

 Flyktingverksamhet plus 3 882 tkr 

 Buffert plus 2 751 tkr 

 Summa underskott 17 696 tkr. 

Underskott för år 2020 ser ut enligt följande: 

 Central administration gjorde ett överskott med 2 453 tkr främst besparingar under hösten, 1 
verksamhetsutvecklare samt 80 % Kommunikatör. Under året har inte Chef för kvalitet- och 
utveckling samt SAS varit tillsatta.    

 Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott på 294 tkr främst beroende på att alla politiker inte 
var närvarande på alla möten. 

 Allmän IFO-Verksamhet gjorde ett plusresultat med 1 838 tkr främst beroende på att alla 
tjänster inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har varit 3 tjänster. 

 Barn och ungdomsvården underskott blev minus 9 627 tkr 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 9 627 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom Barn- och ungdomsvård ser ut enligt följande: 

 Minus 11 940 tkr Familjehemsplaceringar 

 Minus 5 342 tkr Köp av platser 13-20 år 

 Plus 7 141 tkr Öppenvård 

 Övrigt Plus 514 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har 
varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av öppenvården som 
bedrivs inom nämndens område besparingen har varit på Dialogcentrum.   

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 9 064 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom Vård av vuxna ser ut enligt följande: 

 Minus 10 094 främst köp av nedanstående: 

 4 032 tkr Köp av platser Stöd boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 

 2 897 Institutionsvård LVM 

 Övrigt köp 3 075 tkr 

 Övrigt Plus 1 030 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingen under hösten 
har varit en tjänst. 

Tvång i Öppenvård kostade 6 388 tkr. En budget fanns med 2 714 tkr Underskottet på 3 674 ingår i 
underskottet på 10 094 tkr. 
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Verksamhet flyktingmottagning, ensamkommande barn gjordes ett överskott med 188 tkr. 

Bufferten på 3 059 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker om att få hela underskottet på 10 859 tkr avskrivet. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 4 980 1 338 370 525 155 

Kostnader -15 796 -15 863 -16 221 -13 923 2 298 

Resultat -10 816 -14 525 -15 851 -13 398 2 453 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 579 -2 270 -2 445 -2 151 294 

Resultat -1 579 -2 270 -2 445 -2 151 294 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkter 6 707 8 110 5 865 8 087 2 222 

Kostnader -73 790 -79 017 -83 436 -83 820 -384 

Resultat -67 083 -70 907 -77 571 -75 733 1 838 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkter 14 584 12 155 5 856 10 657 4 801 

Kostnader -150 088 -151 234 -142 086 -156 514 -14 428 

Resultat -135 504 -139 079 -136 230 -145 857 -9 627 

Vård av vuxna      

Intäkter 14 347 14 215 14 103 13 611 -492 

Kostnader -96 093 -100 045 -95 847 -104 419 -8 572 

Resultat -81 746 -85 830 -81 744 -90 808 -9 064 

Flyktingverksamhet      

Intäkter 65 691 32 783 14 064 17 450 3 386 

Kostnader -61 809 -31 103 -14 064 -17 262 -3 198 

Resultat 3 882 1 680 0 188 188 
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Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Övrig verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -3 059 0 3 059 

Resultat 0 0 -3 059 0 3 059 

Totalt      

Intäkter 106 309 68 601 40 258 50 330 10 072 

Kostnader -399 155 -379 532 -357 158 -378 089 -20 931 

Resultat -292 846 -310 931 -316 900 -327 759 -10 859 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen har bestått av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion samt 
kvalitet och utvecklingsenhet. 

Central administration gjorde ett överskott med 2 453 tkr främst besparingar under hösten, 1 
verksamhetsutvecklare samt 80 % Kommunikatör. Under året har inte Chef för kvalitet- och utveckling 
samt SAS varit tillsatta. 

Administrationen har tillsammans med verksamheten arbetat med utvecklingsarbete och ständiga 
förbättringar. 

IFO:s Ekonomifunktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för ekonomifunktion, 50 % 
ekonom samt 25 % ekonomiadministratör. 

IFO:s HR-funktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för HR-funktion, 100 %, HR-
specialist. 

  

  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet har bestått av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott på 294 tkr främst beroende på att alla 
politiker inte var närvarande på alla möten. 
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4.3.3 Allmän IFO-verksamhet 

Allmän IFO-verksamhet har bestått av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna 18-25 år samt vuxna. Inom myndighetsutövningen barn och unga har verksamheten varit 
uppdelad i fyra områden. Verksamheten barn och unga har fått 664 tkr i statsbidrag under år 2020 för 
verksamhetens personalkostnader. 

Myndighetsutövning vuxna var varit uppdelat i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Vidare har Allmän IFO-verksamhet bestått av socialrådgivare som har arbetat på de familjecentraler 
som funnits i Borås. 

Kvalitets och utvecklingsavdelningens del i Allmän IFO-verksamhet har bestått av betalningar av 
diverse dataprogram framförallt VIVA, samt gemensamma utbildningar. 

Krisstöd vid allvarlig händelse. 

Övriga verksamheter under Allmän IFO-administration har varit: 

 Familjerådgivning där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingått 

 Familjerätt där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingått. 

 Sociala jouren där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingått.  

Allmän IFO-Verksamhet gjorde ett plusresultat med 1 838 tkr främst beroende på att alla tjänster inte 
varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har varit 3 tjänster.       

  

4.3.4 Barn- och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppenvård med 
biståndsbeslut samt serviceinsatser utan biståndsbeslut för barn och unga 0-20 år. Myndighetsutövning 
inom barn och unga har varit uppdelad i 4 områden samt unga vuxna 18-20 år. 

Nämnden har fokuserat på tidiga insatser och utredningsarbetet tydliggör barn och ungas behov. Ett 
arbete för att öka barn och ungas delaktighet pågår.  All vård som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska 
ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och ungas bästa i fokus. Med 
ett nära samarbete mellan insatsfunktionerna och arbete över enhetsgränser så används den samlade 
kompetensen optimalt för att bäst matcha stöd till den enskilde. Handläggarna vid 
myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen med uppdrag kring en individ verkar 
tillsammans som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård ska kunna ges. Detta 
förhållningssätt eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman finns med och bistår den 
enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning vid familjecentraler, 
serviceinsatsen Origo, samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. Inom 
ramen för Socialt hållbart Borås har en enhet för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA startas upp. 
Enheten är en integrerad verksamhet mellan Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden bistår med en socialrådgivare till enheten som organiseras inom 
Arbetslivsförvaltningen. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. 
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När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av hög belastning riskerar 
komplexiteten i den enskildes situation att öka vilket på sikt kan komma leda till än fler omfattande och 
kostsamma insatser. 

Det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens natur då möjligheten att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad. Under flera år har det skett en ökning av andelen barn och unga som 
aktualiseras inom socialtjänsten och under 2020 aktualiserades totalt 2319 unika barn och unga. I 
jämförelse hade nämnden 2222 aktualiserade år 2019, 2013 år 2018 och 1842 under år 2017. 

Utfallet visar på att 472 barn och unga under 2020 erhållit en biståndsprövad öppenvårdsinsats, det är 
28 fler än 2019. Genom serviceinsatsen Origo har 146 familjer erhållit stöd och hjälp under 2020 vilket 
är 28 färre än 2019. Pandemin är orsaken till nedgången då familjer periodvis då smittspridningen varit 
omfattande inte vetat ha kontakt med verksamheten. Ett förändringsarbete har skett för att minska 
kostsamma köp av extern öppenvård och istället erbjuda mer öppenvård i egen regi. 

Kontaktverksamheten har minskat successivt sedan 2017 genom mer likställda bedömningar och ett 
intensifierat arbetet kring nätverken. 2020 erhöll 52 barn och unga insatsen kontaktperson eller 
kontaktfamilj. 

Familjehemsvården i sin helhet är komplex och förstärkt familjehemsvård har tillämpats sedan 2018. 
Placerade barn och unga har ofta en mycket komplex problematik och kraven på familjehemmen och 
dess kompetens har ökat. Lagstiftningen kring utredning av familjehem har skärpts och samhället har 
även förändrats. Civilsamhället är inte längre villigt/har inte möjlighet att bli uppdragstagare i den 
utsträckning som motsvarar behoven. Under den tid som förstärkt familjehemsvård tillämpats har dock 
en ökning av alla typer av interna familjehem och vårdnadsöverflyttningar skett. Nätverkshemmen har 
ökat konstant sedan 2017. Under 2020 har 158 barn och unga varit placerade i familjehem, det är 17 
fler barn och unga än 2019. En anpassning av arvodesersättningen till de interna familjehemmen 
gjordes inför 2019 för att öka attraktiviteten och minska konkurrensen från externa familjehem. Denna 
ökning motsvarar 3 000 tkr på årsbasis. 
Utöver familjehemsplaceringar har även 31 unika barn bott i tidigare familjehem där vårdnaden har 
flyttats över till familjehemmet. Dessa familjer ersätts med motsvarande arvode grundat på civilrättsliga 
avtal. 

Institutionsplaceringar i åldersgruppen 13-20 år har ökat från 2019 till 2020 med 890 vårddygn. Under 
2020 var det 20 fler ungdomar i åldersgruppen som var placerad på institution jämfört med 2019 (84 
totalt under 2020 och 64 under 2019). 30 placerades inom nämndens egna Hem för vård och boende 
(HVB) och övriga på externa HVB och SiS-institutioner. Genomsnittlig dygnskostnad för nämndens 
HVB är 2000 kr/dygn och för de externa institutionerna 5400 kr/dygn. Den genomsnittliga 
placeringstiden sjönk från 186 dagar 2019 till 154 dagar 2020. Något som varit i linje med nämndens 
målsättning att förkorta vårdtiderna. 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 9 627 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom Barn- och ungdomsvård ser ut enligt följande: 

 Minus 11 940 tkr Familjehemsplaceringar 

 Minus 5 342 tkr Köp av platser 13-20 år 

 Plus 7 141 tkr Öppenvård 

 Övrigt Plus 514 tkr till följd av att alla tjänster inte har varit tillsatta under året. Besparingar 
under hösten har varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av 
öppenvården som bedrivs inom nämndens område, besparingen har varit på Dialogcentrum. 

Inom barn och ungdomsvården uppkommer underskotten inom Familjehemsvård och institutionsvård 
som är relaterade till volymökningar och ökade behov. 
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Insatsverksamheten inom barn och familj består av: 

 Familjehem administration 

 Kontaktpersoner   

 Kontaktfamiljer 

 Dialogcentrum 

 Fältverksamhet 

 Stödcentrum 

 HVB Torstensonsgatan 

 Stödboende 

 Antal barn och unga med heldygnsinsatser har snittet varit under 2020, 176 st jämfört med 
2019 159 st. Högst antal var det i december med 188 och som lägst i september med 164. 

 Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser har snittet varit under 2020, 231 st jämfört med 
2019, 198 st. Högst antal var det i november med 238 och som lägst i februari med 218. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polismyndigheten, Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänks vara utsatta för brott. 
Verksamheten gjorde ett plusresultat med 590 tkr som flyttas till år 2021. Överskottet berodde på att 
alla tjänster inte varit tillsatta under året beroende på svårigheter att få tag på kvalificerad personal. 

4.3.5 Vård av vuxna 

Vård av vuxna har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, individuellt 
behovsprövad öppenvård, samt övriga öppna insatser för vuxna och unga vuxna med missbruk och i 
vissa fall hemlöshets problematik. 

Under året har alla verksamheter arbetat med delaktighet och tillgänglighet och implementering av de 
Nationella Riktlinjerna för missbruksvård ute på enheterna. 

Verksamheten har en myndighetsutövning för Unga/Vuxna och en för Vuxna och en 
mottagningsenhet. 

Insatssidan består av: 

 Boendesociala enheten 

 Vräkningsförebyggande enheten 

 Yxhammarmottagningen 

 Cedern 

 Kaptensgatan stödboende 

 Stödboende för yngre efter behandling av missbruk 

 Drogfritt stödboende Klintesväng 

 Akutboendet Badhusgatan 

 Träffpunkten Träffen 

 Mobila Teamen. 

Nämnden har ett samordningsansvar för boendesociala frågor. I början av 2021 kommer 
boendeuppdraget att förändras, och anskaffningen av lägenheter kommer att göras på 
Arbetslivsförvaltningen, medan IFO Unga vuxna/Vuxna kommer att vara en väg in för alla 
boendesociala frågor inklusive utredning och beslut av boendesocialt stöd med andrahands kontrakt. 
Det vräkningsförebyggande arbetet är en viktig del i "Program mot hemlöshet" som ska revideras 2021. 
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Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social utsatthet oftast kombinerat med 
missbruk och/eller psykisk ohälsa. En dialog har förts med Svenska kyrkan om samverkan utifrån att 
kontakt finns med samma målgrupp. Utvecklingsarbetet är pausat utifrån Corona situationen. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheten 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. Sedan 
början av 2020 arbetar mottagningen inte med anhöriga och öppenvårdsinsatsen Smedjan ingår i 
Yxhammarmottagningen. 

Antalet Serviceinsatser på Yxhammarmottagningen och Cedern var 2019, 458 stycken. 2020 hade 
Yxhammarmottagningen, inklusive Cedern 339 stycken serviceinsatser. 

Nämnden har en entreprenad på Badhusgatan som är ett stödboende för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. En ny upphandling genomfördes under året 
och nytt avtal gällde från och med 2020-11- 01. Den nya upphandlingen innebar att nämnden tog över 
hälso- och sjukvårdsansvaret för de boende som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. 

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 9 064 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom Vård av vuxna ser ut enligt följande: 

 Minus 10 094 främst köp av nedanstående: 

 4 032 tkr Köp av platser Stöd boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 

 2 897 Institutionsvård LVM 

 Övrigt köp 3 075 tkr 

 Övrigt Plus 1 030 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingen under hösten 
har varit en tjänst. 

Tvång i Öppenvård kostade 6 388 tkr. En budget fanns avsatt för denna vårdform med 2 714 tkr men 
under året har betydligt fler personer hänvisats från rättspsykiatrisk vård och annan psykiatrisk 
tvångsvård till tvång i öppenvård än de senaste åren. Underskottet på 3 674 ingår som en del i 
underskottet inom vuxenverksamheten på 10 094 tkr. 
Fler platser i externa stödboenden har köpt till följd av att Klintesvängs stödboende har behövt 
begränsa sina platser. 

 Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser har snittet varit under 2020, 58 st, 
jämfört med 2019, 60 st. Högst antal var det i augusti 69 st och som lägst i februari med 41 st. 

 Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser har snittet varit under 2020, 81 st, 
jämfört med 2019, 82 st. Högst antal var det i mars 93 st och som lägst i juni med 71 st. 

2019 heldygnsvård totalt 116 unika personer. 2020 heldygnsvård 109 personer 

2019 675 aktualiserade unika vuxna. 2020 467 aktualiserade unika vuxna. 

2019 erhöll 205 unika personer öppenvård. 2020 erhöll 186 personer öppenvård. 
Öppenvårdsinsatsernas antal har påverkats av Corona situationen. 
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4.3.6 Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och asylsökande vars barn kan 
vara i behov av socialtjänstens insatser. 

Antalet ensamkommande barn har fortsatt minska och ett stort omställningsarbete har genomförts i 
verksamheten då volymerna förändrats avsevärt. Handläggning och insatser för flyktingverksamheten 
uppgår numera i den ordinarie verksamheten. Under 2020 har 8 ensamkommande barn erhållit 
heldygnsinsatser. 

Nämnden har sedan hösten 2017 haft en överenskommelse och ett Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) med föreningen Agape när det gäller att ordna bostad för målgruppen asylsökande 
ensamkommande över 18 år. Denna målgrupp har stegvis minskat och var vid årsskiftet endast 3 
personer. Överenskommelsen sträckte sig till 2020-12-31 och förlängdes inte därefter eftersom det inte 
bedömdes finnas ett behov. De återstående asylsökande unga vuxna förväntas få slutgiltiga besked i sin 
asylprocess under första kvartalet 2021. 

Det pågår ett arbete med att avsluta de av nämnden förhyrda bostäder som ensamkommande 
ungdomar med uppehållstillstånd erhållit när de fyllt 18 år. Majoriteten av dessa ungdomar har lyckats 
finna egna boenden och för de som återstår pågår ett arbete för att försöka finna andra lösningar. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 187 667 kr. Överskottet berodde på överskott på ansökan av 
medel från Migrationsverket för år 2019. Ansökan var på 938 334 kr uppbokningen var på 750 667 kr 
därav överskottet på 187 667 kr. 

4.3.7 Övrig verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet. 

4.4 Verksamheten 2020 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden har påbörjat en utvärdering av barn- och ungdomsvården genom att följa upp vissa uppgifter 
i den dokumentation som görs. Uppgifterna samlas in så att det går att få könsuppdelning. Under 2020 
rörde 44 % av anmälningarna flickor (45 % 2019) och 56 % av pojkar (55 % 2019). Under de senaste 3 
åren har situationen varit i stort sett identisk. 2019 .45 % av de som får öppenvårdsinsats är flickor och 
55 % pojkar. Här följer insatserna helt fördelningen av de som aktualiseras och även detta mönster är 
identiskt under de senaste 3 åren.  När vi däremot tittar på de som får heldygnsinsatser, Hem för vård 
och boende och familjehem så har det under det gånga året skett en förändring. De senaste åren har det 
varit fler flickor i heldygnsvård ca 54 %. I år så är det helt jämt. Nämnden fortsätter att följa 
verksamhetsstatistik utifrån kön för att dels se eventuella förändringar i behov och dels ge underlag för 
intern reflektion och dialog. 
 
För 2017 - 2019  finns uppgifter om de som inte återkommit ett år efter en avslutad insats. Här finns 
ingen skillnader mellan pojkar och flickor. I samma sammanställning går det att följa de vuxna (över 21 
år) som inte återkommer efter missbruksvårdande behandling. Här fanns en liten skillnad mellan män 
och kvinnor. Fler kvinnor återkommer men det är även betydligt färre kvinnor som aktualiseras och får 
behandling. Skillnaden finns under hela tidsperioden 2017-2019. Resultat för 2020 finns inte än. Vi har i 
år även sett på utredningstiden för utredningar avseende flickor och utredningar avseende pojkar. 
Genomsnittet för utredningar för pojkar och utredningar för flickor är helt identisk.  
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För båda grupperna var genomsnittet år 2020, 78 dagar. Nämnden kommer att fortsätta följa 
utvärderingen och även fördjupa sammanställningen. 
 
Nämnden har under 3 år haft en plan för jämställdhetsintegrering som omfattat bland annat föreläsning 
och fortsatt analys av verksamheten. Ett arbetsmaterial har tagits fram för att använda vid diskussion på 
Arbetsplatsträffar (APT). Alla enheter ska ta upp och ha diskussion på APT utifrån detta material. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Coronaviruset har lett till flera konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Periodvis har 
pandemin tagit fokus från verksamhet, utveckling och olika utbildningsbehov. 
Från april månad har de verksamheter som haft möjlighet växelvis arbetat hemifrån. Kontakter och 
möten med samarbetsparter och brukare har när det varit möjligt genomförts via digitala möten. Under 
våren genomfördes även en del utredningssamtal digital men under hösten har verksamheten när det 
gäller förhandsbedömningar och utredningssamtal i stort återgått till fysiska möten. 
Det ökade behovet av digital utrustning har lett till ökade inköp av denna form av utrustning samt även 
tillbehör till sådan utrustning. 
Besöksrum har fått utrustas med skärmar och samtliga verksamheter som har besök, är mobila och gör 
hembesök med era har fått köpa skyddsutrustning i form av bl.a. visir och munskydd. 
 
Vissa verksamheter har fått anpassas såsom gruppsamtal inom Smedjan/Yxhammarmottagningen, 
träffpunkten Träffen och akutboendet. Antalet samtidiga besökare har begränsats och gruppstorlekarna 
har minskats samt att antalet tillgängliga platser på akutboendet har minskat för att förhindra 
smittspridning. Akutboendet har haft 9 tillgängliga platser istället 16 platser. För att minska 
smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några boendelösningar för bostadslösa. 
 
Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Oklart till hur stor del Coronaviruset 
har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga har ökat och det finns indikationer på att psykisk 
ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med vad är inte tillräckligt utrett lokalt eller 
nationellt. 
 
Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för att minska risken 
för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden och betydligt ökade 
kostnader. 
 
Det finns erfarenheter och lärdomar som kommer av Corona-pandemin som nämnden tar med sig 
framöver. Exempel på erfarenheter: 
-Många samverkansmöten kan genomföras mer effektivt i digital form. 
- Vissa utbildningar/konferenser kan med fördel ges digitalt. 
- Skoluppföljningsmöten med placerade barn långt från Borås kan genomföras enklare och snabbare 
när detta görs digitalt. 
-Vissa möten och samtal med brukare kan mycket väl genomföras digital även om merparten ofta 
kräver fysiska möten. 
-Arbete hemifrån är både möjligt och när det görs strukturerat i viss omfattning även mer effektivt 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Köp av externa boendeplatser för att ersätta egna 
boendeplatser på Klintesväng 

1 500 

Ökad teknisk/digital utrustning 30 

Summa 1 530 
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6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 

och styrelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens särskilda samarbetsuppdrag 

Samarbetsuppdrag avseende barn och unga: 

Inom ramen för samarbetsuppdraget så är Individ- och familjeomsorgsförvaltningen representerad och 
aktiv i flera samverkansgrupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en 
samverkansrutin som presenterats och implementeras under 2019. Samverkan med 
Grundskoleförvaltningen har följts upp under 2020. Nämnderna har även upprättat former för 
presidiemöten för att att där föra dialog kring gemensamma problemområden och behov av samverkan. 

Det pågår ett arbete att ta fram en samverkansrutin och samverkansformer mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar i Borås stad och med 
olika aktörer inom regionen i form av SIP, (samordnad individuell plan). Det har även funnits 
samverkan utifrån ROS (Råd och stöd kring det ofödda barnet) och Västbus. Under 2021 kommer 
samtliga liknande samarbetsformer utgå ifrån SIP. 
 
Förvaltningen arbetar även tillsammans med ett flertal andra förvaltningar i samarbetsforumen Säker 
och Trygg Borås samt i Socialt hållbart Borås. 

Under 2020 upprättade 103 planer inom SIP/LoSIP (124 under 2019) och haft 107 uppföljningar (116 
under 2019).  Detta tyder på att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillämpat de former för 
samverkan som finns uppgjort i rutiner. Ett forum för samverkan har bildats med verksamhetschefer 
och enhetschefer från IFO och Grundskoleförvaltningen med syfte att utveckla innehållet i samverkan. 

Sammanställningen av SIP och LoSIP är dessutom en del av uppföljningen i arbetet utifrån Lupp 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017). 

Samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens mjuka frågor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för den process som sker för 
personer med en social problematik som samtidigt har svårt att komma in på bostadsmarknaden eller 
hålla sig kvar där. Ansvarsfördelning och process har fastställts i kommunfullmäktige 2019. Ansökan 
och utredning inför ev boendesocialt stöd med andrahandskontrakt kommer att vara hos IFO. Den nya 
processen innebär att all bostadsanskaffning hanteras på Arbetslivsförvaltningen. En samverkansrutin 
är upprättad och håller på att implementeras. 

Inom Verksamhetsområde Unga Vuxna/Vuxna har man arbetat med SAMSA och SIP sedan många år 
tillbaka. 

I samordningsansvaret ingår Program mot hemlöshet som ska revideras 2021. 
 
I detta uppdrag återfinns även samverkan och stöd för personer som har behov av stöd för att hantera 
sin personliga ekonomi. Möten för att föra dialog kring dessa frågor initierades 2019 och kommer att 
följas upp under 2021. 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal aktualiserade 
barn och ungdomar 

2 013 2 222 2 300 2 319 

Andel 
aktualiserade av 
totala antalet 0-20-
åringar, % 

7,3 7,9 8,4 8,4 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

180 197 140 209 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

510 511 220 524 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

87 51 40 19 

7.1.2 Vuxen 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal aktualiserade 
personer mellan 
21-64 år 

848 627 730 510 

Andel 
aktualiserade av 
totala antalet 
personer mellan 
21-64 år (%) 

1,4 0,8 1,1 0,6 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

126 116 61 109 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

181 208 75 186 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringar. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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Årsredovisning 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

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 

1. Årsredovisning 2020, Individ- och familjeomsorgsnämnden                                

Samverkan 

Ärendet har 2021-02-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

Ernad Suntic  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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