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Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 19 mars 2019 kl 14:00-15:25. 
Paus och ajournering kl 14:48-15:20. 

Beslutande Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) förhinder. Ersätts av Camilla Kvibro Ståhl (S) 
Binaku Muharrem (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Patric Cerny (L) förhinder. Ersätts av Aghil Aghili (L) 
Vivi Roswall (M) 
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD) 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Tord Andersson (S) 
Björn  Alexandersson (S) 
Anneli Pilelund (S) 
Irene Samuelsson (C) 
Pernilla Gustafsson (M) 
Valéria Kant (KD) 
Amanda Wiktorsson (M) förhinder  
Susanne Karlsson (SD) förhinder  
Anita Spjuth (V) 

Övriga Tjänstemän 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Vanja Grönlund Myrén, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen 
Charlotta Cellbrot, HR-chef  
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Margareta Jensholm, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid Måndag 25 mars 2019, Österlånggatan 74, plan 2 
 

 
 

  

Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 26 mars 2019 
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Margareta Jensholm 
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§ 36   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Muharrem Binaku (S) väljs som justerande person med Marcus Robertsson (M) 
som ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås, måndagen den 25 mars 2019.      
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§ 37   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.       
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§ 38   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
 Informationen läggs till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommande datum för nämnden: 
Jämställdhetsutbildning 25/4, tre tider att välja mellan. 
Studiebesök HVB och SiS-institution 14/5, heldag. 
Fortsatt utbildning ute i verksamheterna 21/5, kl 10-12. 
Miljöutbildning 21/5, kl 13-15. 
Besök av Revisionen på nämndsammanträdet 18/6. 
 

 

 

 

Social hållbarhet – gemensamt ansvar för barn och unga 
Stadenövergripande arbete där Individ- och familjeomsorgsförvaltningen deltar 
i styrgruppen bestående av förvaltningschefer och två arbetsgrupper av tre 
startade; analysgrupp och familjecentrerat arbete som utgår från 
familjecentralerna. Det är KS som har givit ett uppdrag till Gymnasienämnden 
att ta fram ett underlag med förslag på kommande arbete kring detta.    
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§ 39 Dnr IFON 2019-00021 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter februari 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 
2019 med helårsprognos.      

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

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning efter februari 2019.                   
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§ 40 Dnr IFON 2019-00035 1.2.4.0 

Handlingsplan med anledning av befarat 
budgetunderskott 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att ställa sig bakom Handlingsplan med anledning av befarat budgetunderskott.               

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 17 696 tkr för 
år 2018.  De stora underskotten var köp av institutionsplatser 13-20 år minus 
20 074 tkr, köp av externa familjehemsplatser minus 7 600 tkr samt interna 
familjehemsplatser minus 2 707 tkr. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
ansöker om att få hela underskottet på 17 696 tkr avskrivet. Nämndens 
ackumulerade resultat från år 2017 var plus 17 432 tkr. 

Enligt Borås Stads Styr- och ledningssystem ska nämnden redovisa en 
åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans. 

 

  

  

  

Åtgärd 

Budgetförstärkning 

Personalbemanning 

Förstärkt 
familjehemsvård 

Aktiviteter 

Volymkompensation. 

Samtliga konsulter har 
avvecklats, inga vakanser. 

Personalförstärkning. 

Ökat stöd och handledning 
till familjehem, med 
beredskap. 

Rekrytera och bedriva 
jourfamiljehemsverksamhet. 

Stöd till placerade barns 
skolgång. 

Kommentar Besparing 

Tidsplan 

Ansvar 

+ 5 mkr 

+ 2 mkr 

2019-12 

Enhetschefer 
myndighet 

Verksamhetschefer 

+ 2 mkr 

2019-12 

Enhetschef 
familjehem 

Verksamhetschef 
barn och unga 

Effekt 
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Strukturerat 
hemtagningsarbete 

Aktiv marknadsföring, 
andra kanaler och riktade 
insatser. 

Infört mer flexibla 
individuellt anpassade 
ersättningsnivåer. 

Använda Rätt matchat stöd 
vid omprövning/ 
uppföljning av vård, samt 
avslut av vård. 

Samverka aktivt med 
ungdomsboendet. 

Använda insatser 
förvaltningsövergripande    
t ex Cedern. 

Öppenvårdskontakt och 
planering för hemgång och 
aktuella insatser för det 
redan vid placeringstillfället. 

Bevaka ansvarsområde och 
gränssnitt i förhållande till 
andra vårdgivare, samt 
använda gällande rutiner för 
att nå överenskommelse. 

Uppstart stödboende 2019. 

Utvecklar intensiv 
öppenvård med hjälp av 
budgetmedel för extern 
öppenvård under våren 
2019. 

  

              

  

 

 

 

+ 8 mkr 

2019-12 

Enhetschefer 
myndighet, 
öppenvård och 
boende 

Verksamhetschefer 
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§ 41 Dnr IFON 2019-00023 1.2.3.2 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelsen för 2018.        

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för Individ- och familjeomsorgs-
nämnden är en sammanställning över det patientsäkerhetsarbete och det 
kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 2018, utifrån 
Patientsäkerhetslagen SFS 2019:659 och Socialstyrelsens föreskrift för 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har under 2018 arbetat med att 
utveckla kvalitet- och ledningssystemet och dess olika komponenter. När det 
gäller processkartläggning så har ett ar-bete initierats när det gäller att tydliggöra 
processers delar och ansvaret för dessa delar.  

IVO:s tillsyner inom IFO Barn och unga har resulterat i ett omfattande arbete 
med utbildnings-insatser, rutinarbete och en egenkontrollplan under 2019 som 
också påverkar vuxenområdet.  

När det gäller årets nationella brukarundersökning så visar undersökningen på, i 
huvudsak, goda resultat. Låg svarsfrekvens har dock medfört en planering 
innehållande fördjupad analys och utifrån detta ny avstämning kring hur 
förvaltningen går vidare med enkätundersökningar.  

Planering för genomförande av lokala brukarundersökningar har varit ett arbete 
under 2018 där verksamhetsutvecklare i dialog med verksamhet har arbetat 
fram ett koncept för undersökning-ar på enhetsnivå. Dessa kommer i likhet 
med den nationella brukarundersökningen också följas upp under 2019.  

Fortsatt utveckling av kvalitet- och ledningssystemet är centralt där befintliga 
processer följs upp och det processorienterade arbetet utvecklas.               

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2018                
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§ 42 Dnr IFON 2019-00029 1.1.3.1 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 
reglemente och det gemensamma reglementet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet med förbehåll att skrivningen kan utvecklas och 
göras tydligare vad gäller Individ- och familjeomsorgsnämnden.               

Sammanfattning av ärendet 
Skrivningen gällande reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden med 
hänvisning till vad som skrivs i lagstiftning är knapphändig och otydlig. Det är 
ett ovanligt sätt att skriva reglemente på och lämnar öppet för tolkningar av 
innehåll och vad gäller gränser för andra nämnders verksamhet.               
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§ 43 Dnr IFON 2019-00018 1.1.3.1 

Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat 
samhälle 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända svaret till 
Arbetslivsnämnden på uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret att följa upp programmet för 
ett integrerat samhälle. Ett antal frågor under tre områden Arbete, Trygghet och 
Folkhälsa, har skickats till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden har 
ett särskilt uppdrag och ansvar kring ensamkommande, även för andra 
nyanlända görs aktiviteter som syftar till att uppnå ökad integration.  
Nämndens svar i sin helhet skickas till Arbetslivsnämnden.              
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§ 44 Dnr IFON 2019-00027 1.1.3.1 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka Program för Nationella minoriteter med reservationen att specifika 
aktivitetsplaner enbart tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag 
innefattar de kärnområden som specificeras i programmet; förskola, 
äldreomsorg och kultur.        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsförvaltningen har upprättat förslag till Program för Nationella 
minoriteter. Programmet utgår från lagstiftningen kring nationella minoriteter 
och minoritetsspråk, den förstärkning av lagen som trädde i kraft den 1 januari 
2019 samt Borås Stads vision 2025 där social, etnisk och kulturell mångfald 
driver utvecklingen framåt.    

I programmet tydliggörs vilka förpliktelser kommunen har utifrån gällande lagar 
och förordningar samt på vilket sätt Borås Stad ska tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens huvudsakliga verksamhet riktar sig 
inte till allmänheten utan har till största delen ett behovsbedömt specialiserat 
fokus. Ett fåtal servicefunktioner med allmänt riktade insatser såsom 
exempelvis Yxhammarmottagningen och socialrådgivarna på familjecentralerna 
finns. Även om Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en 
informationsskyldighet gentemot de medborgare och brukare som kommer i 
kontakt med förvaltningen, så är de kärnområden som berörs i programmet är 
inte direkt kopplat till den verksamhet som bedrivs inom Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen. I programmet föreslås att nämnder och bolag ska 
upprätta aktivitetsplaner, i samråd med minoritetsgrupperna, med programmet 
som utgångspunkt. Individ- och familjeomsorgsnämnden anser det inte 
lämpligt att upprätta en separat aktivitetsplan utifrån programmet för Nationella 
minoriteter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar aktivt utifrån ett flertal planer 
med fokus på verksamhetens grunduppdrag. Ytterligare aktivitetsplaner riskerar 
att splittra verksamheten istället för att utveckla och förbättra den.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom programmet med 
reservationen att specifika aktivitetsplaner enbart tas fram inom de 
kärnområden, förskola, äldreomsorg och kultur, som specificeras i programmet.              
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§ 45 Dnr IFON 2019-00006 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-03-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads rutiner gällande hot, hat och trakasserier av förtroendevalda i deras 
förtroendeuppdrag samt checklista gällande säkerhet vid nämndmöten 
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§ 46 Dnr IFON 2019-00007 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-03-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskott 2019-02-14 protokoll  
Socialutskott 2019-02-28 protokoll  
Socialutskott 2019-03-04 protokoll  
Socialutskott 2019-03-06 protokoll  
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§ 47 Dnr IFON 2019-00039 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 48 Dnr IFON 2019-00041 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.      
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§ 49 Dnr IFON 2019-00043 3.7.2.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 50 Dnr IFON 2019-00044 3.7.2.1 

Utredning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 51 Dnr IFON 2019-00045 3.7.2.1 

Utredning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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