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§ 87   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Christina Ramsälv Waldenström (MP) väljs som justerande person med  
Eva Eriksson (SD) som ersättare. Protokollet justeras på Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, plan 2, torsdag 20 juni 2019.  
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§ 88  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan justeras, Revisionskontorets nämndsbesök läggs före 
Information från förvaltningschefen.  
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§ 89   

Nämndsbesök av Revisionskontoret  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Informationen läggs till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Besöket av Revisionskontorets andra revisorsgrupp syftar i första hand till att 
redogöra för revisionens roll och nämndledamöternas ansvar.  
Centrala frågor i årets granskning lyftes utifrån: 

Grundläggande granskning och specifika bevakningsområden 
Förebyggande arbete och samverkan barn och unga, hemlöshet/sociala 
kontrakt, uppföljning av privata utförare samt utredningstider. 

Intern kontroll  
Riskanalys, regler och anvisningar.  

Fördjupade granskningar  
Granskning av ärendebredningsprocessen, effekterna av ny nämnd- och 
förvaltningsorganisation, taxor och avgifter, samverkan och förebyggande 
arbete – barn och unga/externa aktörer.  
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§ 90   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Informationen läggs till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Öppna jämförelser socialtjänst 2019 
Undersökningen görs av Socialstyrelsen. En sammanfattning av resultatet finns 
publicerad på hemsidan. 
Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, 
har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden. 
Främst handlar det om att fortsätta arbeta med samverkansrutiner mellan 
förvaltningarna och andra organisationer. Inom flera områden har 
samverkansrutiner upprättats, men arbetet behöver fortsätta.  
Inom andra områden ser det bättre ut. 
Vi har en socialjour med socionomutbildad personal tillgänglig utanför 
kontorstid alla årets dagar. 
Vi har en uppsökande verksamhet inom områdena personer med psykisk 
funktionsnedsättning, akut hemlösa och för dem som riskerar att förlora sitt 
boende. 
Vi har påbörjat systematisk uppföljning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården. 
Kompetensutvecklingsplaner för handläggare finns nu inom samtliga områden. 
Inom missbruks- och beroendevård samt socialpsykiatri har 
brukarorganisationer genomfört uppföljning av verksamheter. 
 

Flexibel öppenvård 
Förvaltningen har under våren utvecklat flexibel öppenvård utifrån behovet att 
vara responsiv, flexibel och kunna verkställa insatser med kort varsel för att 
stabilisera situationer. Det kan handla om hemmasittare, utåtagerande, tillsyn 
udda tider vid misstanke om eller oro för våld eller kraftiga familjekonflikter. 3 
personal har rekryterats och en specialpedagog ska rekryteras under hösten. 
Utifrån mötesstrukturen Rätt matchat stöd kommer ärenden till Flexibel 
öppenvård. Detta är också en möjlighet att hejda eller fasa ut placeringar. 
Enheten har samma chef som Stöd och boende ungdom och fr o m nu även 
för Dialogcentrum, vilket möjliggör en samlad öppenvård för barn och unga.  
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§ 91 Dnr IFON 2019-00047 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 
maj 2019 med helårsprognos.   

Sverigedemokraterna lämnar in protokollsanteckning, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter maj 2019, Individ- och familjeomsorgsnämnden.  
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§ 92 Dnr IFON 2019-00072 1.1.3.25 

Riskanalys internkontroll inför 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Ärendet remitteras till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för 
komplettering och förtydligande.  
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§ 93 Dnr IFON 2019-00049 1.1.3.1 

Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
nämndens plan för jämställdhetsintegrering och översända den till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är bland annat att 
säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 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.  

Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 

Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande 
där detta är möjligt, oavsett kön 

Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning.  
 

Påbörjat arbete 
Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera 
jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet är att ge dem ökad kunskap kring 
normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotypa uppfattningar beträffande 
genus. Ökad kunskap leder till att starta tankeprocesser hos medarbetare kring 
bemötande och förhållningssätt till kvinnor och män, flickor och pojkar. För att 
medarbetarna ska kunna sätta kunskapen i relation till sitt arbete med brukaren, 
erbjöds samtliga medarbetare en föreläsning om normer kring kön i samhället 
och könsstereotypa förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till 
brukaren. Föreläsaren Lisa Andersson Tengnér är genuspedagog och verksam 
som utbildare om jämställdhet, genus, normkritik och likabehandling. Lisas sätt 
att föreläsa med många illustrerande bilder, filmsnuttar och korta 
reflektionspass var mycket uppskattat och gjorde att ämnet berörde och blev 
konkret.  

Samtliga enheter följer upp föreläsningen med en dialog på arbetsplatsträffar 
genom att diskutera hur det ser ut på respektive enhet. Underlag för diskussion 
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har skickats till samtliga enhetschefer. Varje enhet kommer en gång per år, 
under en treårsperiod, belysa frågor kring normkritiskt tänkande gällande genus. 

Genusanalys av utredningar  
Under åtta veckor praktiserade Klara Lindberg i nämndens verksamhet som en 
del av sin utbildning till språkkonsult på Göteborgs universitet. Hon gjorde en 
kortare genusanalys av utredningar inom IFO Barn och unga. Resultatet visar 
att pojkar i större utsträckning ingår i så kallade materiella processer medan 
flickor i större utsträckning ingår i relationella processer. Detta tyder på att 
pojkarna framställs som mer aktiva och förknippas med handling, medan 
flickorna framställs som mer passiva och sätts i relation till något annat. 

Det är svårt att säga varför det ser ut så här, men det går inte att utesluta att 
underliggande stereotypa förhållningssätt påverkar hur texterna i utredningarna 
ser ut. Det är i så fall ett problem som rör sig bortom enskilda skribenter och 
utredningar och landar på ett mer strukturellt plan. Analysen är förstås för liten 
för att kunna säga något generellt om jämlikhet i utredningarna, men den kan 
ändå ge en indikation på att pojkar och flickor framställs på olika sätt och att 
det därför är en viktig fråga att arbeta med. Resultatet ligger i linje med tidigare 
forskning och visar på vikten av att arbeta med normkritik inom socialtjänsten. 
 

Statistik 
Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden 
såsom aktualiseringar, återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna 
statistik göra fördjupade analyser. Under 2018 fanns en liten övervikt för pojkar 
när det gäller de som har fått en insats i åldern 0-17 år. Denna skillnad finns 
även i år. I april hade 230 pojkar en insats och 196 flickor. En liten övervikt för 
pojkar således. När det gäller öppenvårdsinsatser är det ingen skillnad mellan 
könen. Skillnaden uppkommer när man fokuserar på placeringar utom hemmet 
där pojkar överväger. Effekten behöver inte tolkas som att det görs skillnad 
utifrån kön för här har en rad andra faktorer en betydelse såsom problematik 
och behov. Detta kommer att analyseras ytterligare framöver och visar enbart 
på några statistiska mått som hittills tagits fram. 

Fortsatt arbete 
Utifrån nästa mål, som är att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt 
delaktighet och medskapande där detta är möjligt oavsett kön, kommer Individ- 
och familjeomsorgsnämnden arbeta med att jämföra resultat från olika 
undersökningar mellan könen. Undersökningarna kommer att beröra 
återaktualiseringar, utredningstid och systematisk uppföljning BBIC (Barns 
behov i centrum), här förs statistik och vissa frågor följs över tid. Arbetet har 
påbörjats och framöver kommer man även att följa eventuella könsskillnader 
för frågor som rör bemötande, delaktighet och medskapande i exempelvis 
IFO:s nationella brukarundersökning, resultat från KKiK (Kommunens kvalitet 
i korthet) och i lokala brukarundersökningar på enhetsnivå. För att uppnå målet 
kommer verksamheter/enheter se över var det kan finnas risk att kvinnor och 
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män, flickor och pojkar inte bemöts lika eller inte får likvärdiga möjligheter att 
påverka utredning och insatser.  

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhetsintegrering  

Beslut Program för jämställdhetsintegrering 
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§ 94 Dnr IFON 2018-00251 1.1.3.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att göra förändring i 
delegationsordningen för bistånd till vuxna i form av vård i familjehem eller 
hem för vård och boende utanför ramavtal enligt förslag nedan.     

Ärendet i sin helhet  

Ärendet handlar om förändring av delegationsordningen. Delegationsordningen 
ses kontinuerligt över utifrån lagförändringar, handböcker och praxis.  
 
I den nuvarande delegationsordningen anges att placeringar av vuxna i Hem för 
vård och boende och familjehem som sker utanför upphandlingsavtal ska 
beslutas av det sociala utskottet. Beslut om bistånd till vårdgivare inom 
upphandlingsavtalet är delegerat till metodhandledare och enhetschef.  
 
Ibland finns behov av att vända sig till institutioner och familjehem som Borås 
stad inte har aktuella ramavtal med. Skälen kan dels vara specifika behov som 
de upphandlade institutionerna inte kan tillgodose och dels när det inte finns 
lediga platser på dessa institutioner. I samband med nya upphandlingar kan nya 
tilldelningsbeslut överklagas vilket gör att Borås stad under en period blir utan 
ramavtal i väntan på avgörande. Även i dessa situationer finns det behov av att 
gå utanför ramavtal. 
 
Det finns rutiner kring arbetsgången och ställningstagandet i dessa fall vilket 
gör att dessa ärenden med fördel kan delegeras till enhetschef och 
verksamhetschef. Under åren tidigare har delegationen skiftat och under 
perioden med stadsdelsnämnder i Borås stad var dessa beslut delegerade till 
enhetschef.  
Inga hinder för denna förändring finns i lag eller föreskrifter.  

Förslag till ändring 

Ärende 
Bifalla, avslå och/eller upphörande av bistånd åt vuxen i form av vård, 
placering och omplacering i familjehem/hem för vård och boende  
 
Lagrum 
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 
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Delegat 
Enhetschef myndighet 
Verksamhetschef 
 
Kommentar/Anvisning 
I de fall biståndet gäller vårdgivare utanför upphandlingsavtal. 
Beslut anmäls till Socialutskott.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Delegationsordning.  
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§ 95 Dnr IFON 2019-00012 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-06-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2018 
 

Lokalresursplan 2020-2022 
LFN 2019-06-04 2018-00188 6.2.4.0 
 

Uppföljning intern kontrollplan 2018  
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  § 210 
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§ 96 Dnr IFON 2019-00013 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-06-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2019-05-17 protokoll  

Socialutskott 2019-05-23 protokoll  

Socialutskott 2019-06-05 protokoll 
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§ 97 Dnr IFON 2019-00098 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 98 Dnr IFON 2019-00099 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 99 Dnr IFON 2019-00101 3.7.2.25 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  

 

 

 

 




