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Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 14 juni 2022 kl. 14.00–16.00 

 
Beslutande  
 
Ledamöter 

 

Ernad Suntic (S), ordförande  
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande  
Maria Hyllstam (MP), 2:e vice ordförande  
Ninni Dyberg (S)  
Kjell Karlsson (L)  
Vivi Roswall (M)  
Annika Pehrsson (SD)  
Inger Landström (V)  
  

Tjänstgörande ersättare 
Camilla Kvibro Ståhl (S), ersätter Eva Axell (S) §§ 80–88, 90–91, 94 
Terese Bäckström (S), ersätter Muharrem Binaku (S) 
Pernilla Gustafsson (M), ersätter Marcus Robertsson (M) 
Irene Samuelsson (C), ersätter Eva Axell (S) §§ 89, 92–93 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 
Irene Samuelsson (C) §§ 80–88, 90–91, 94 
Daniel Stadig (SD) 
Linda Johansson (V) 

Övriga 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Viktoria Karlsson, nämndsekreterare 
Sead Omerovic, chef för ekonomifunktionen 
Agneta Kettil, verksamhetschef 
Marianne Gunnarsson, verksamhetschef 
Martina Sandblom, HR-chef 
Amira Peljto Sirriyeh, socialt ansvarig samordnare 
 

Justeringens plats och tid 
Justeringen äger rum via digital signering den 16 juni 2022.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 juni 2022. 

Paragrafer §§ 80-94 
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Underskrifter 

Ordförande VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name 
 Ernad Suntic 

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name 
 - 

Sekreterare  VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name 
 Viktoria Karlsson 
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§ 80 Dnr IFON 849 

Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Upprop genomförs. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att utse Hasse Ikävalko (M), med 
Inger Landström (V) som ersättare, att justera protokollet.  
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§ 81 Dnr IFON 851 

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
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§ 82 Dnr IFON 850 

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om förändringar i förvaltningens verksamhet. 

Socialt ansvarig samordnare informerar om två Lex Sarah-anmälningar. 
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§ 83 Dnr IFON 2022-000781.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning 
efter maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

En budgetuppföljning efter maj månad är genomförd. Prognosen efter de 
första 5 månaderna är ett underskott om minus 11 000 tkr. Den verksamhet 
som har det störts underskottet är familjehemsvård som dels fortfarande har en 
hög volym och dels har ökade kostnader för köpt extern konsulentstödd 
familjehemsvård.  

En åtgärdsplan finns sedan tidigare med en strategisk inriktning som långsiktigt 
förväntas ge lägre kostnader och minskat budgetunderskott. Nämnden har fått 
avisering om en generell utökning av budgetramen för 2022 med 8000 tkr för 
resterande året 2022. Denna är inte beaktad i nuvarande prognos. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Budgetuppföljning efter maj 2022 

2. Budgetuppföljning efter maj 2022 
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§ 84 Dnr IFON 2022-000751.2.3.25 

Revidering av delegationsordning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revidering av 
delegationsordningen enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 
handböcker och praxis.  

Med anledning av lagändringar avseende upphörande av vård av unga, också 
benämnt Lex lilla hjärtat, kommer nya regler att träda ikraft 1 juli 2022.  

Vad som anges nedan framgår ur propositionen 2021/22:176. 

Har den unge beretts vård med stöd av 2 § lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga ska socialnämnden inför umgänge, om det finns anledning till 
det, kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit påverkad 
av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som 
avses i 1 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som 
omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Socialnämnden får då 
besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska uppmanas att lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov.  

Även inför prövning av om vården ska upphöra ska socialnämnden, om det 
finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare är eller har varit 
påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges 
ovan. Socialnämnden får då besluta att han eller hon ska uppmanas att lämna 
sådana prov som anges ovan. Ett beslut om att en vårdnadshavare eller förälder 
ska lämna sådant prov som anges ovan får endast fattas i den mån åtgärden är 
försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Socialnämnden 
ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses och syftet med 
åtgärden. 

I syfte att skapa en så tydlig och förutsägbar reglering som möjligt anser 
regeringen att det bör framgå av bestämmelsen att drogtest endast kan beslutas 
för vårdnadshavare eller föräldrar till barn som får vård med stöd av 2 § LVU. 
Det finns dock inget som hindrar att socialnämnden beslutar om drogtest då 
den unge dessutom får vård med stöd av 3 § LVU. 

Resultaten av drogtesterna kommer att vara en del i socialnämndens underlag 
inför bedömning av hur umgänget bör utformas och inför prövningen av om 
vård enligt LVU ska upphöra. 
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Regeringen anser att det i ärenden om drogtester kan anses vara motiverat att 
begränsa till vem beslutanderätten i sådana ärenden får delegeras, eftersom det 
handlar om en inskränkning i rätten till skydd för den kroppsliga integriteten. 
Utskottet är det organ som fattar de flesta beslut enligt LVU. Regeringen 
föreslår därför att bestämmelserna om begränsning av delegering enligt 10 kap. 
4 § SoL även ska gälla ärenden om drogtester.  

Lagförslaget innebär att beslut om drogtest inför umgänge, eller inför vårdens 
upphörande, kan tas i utskott, enligt 10 kap 4 § Socialtjänstlagen.  Själva 
bestämmelsen om drogtest kommer att införas i 14 b § LVU.  

Lagrådet anger att beslut om drogtest är ett så kallat fakultativt utredningsmedel 
och ett verktyg för att kunna göra bättre och säkrare bedömningar i fråga om 
umgänge och vårdens upphörande.  

IFO bör ha detta ”verktyg” till sitt förfogande på dagen då lagändringen träder 
ikraft, d.v.s. 1 juli. Delegationsordning bör därmed justeras genom tillägg av 
följande punkt:  

* Beslut om drogtest för förälder eller vårdnadshavare, inför umgänge med 
LVU- placerat barn eller inför avslutande av vård. Delegat: Socialutskott.  

Ändringen finns på sidan 22 i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse – Revidering av delegationsordning 

2. Förslag: Delegationsordning för individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 85 Dnr IFON 2022-000771.1.3.1 

Riskanalys internkontroll inför 2023 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys 2023 inför 
intern kontrollplan. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa styrdokumentet 
”Regler och anvisningar för intern kontroll IFO 2022-2026”. 

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen för de verksamhetsområden som finns inom nämnden.  

Vid riskanalysen har nämnden och förvaltningen följt nämndens regler för 
intern kontroll och gått igenom olika områden och identifierat de risker som 
framstått som mest påtagliga inför 2023. Nämnden har värderat riskerna utifrån 
konsekvens och sannolikhet i samverkan med förvaltningens ledningsgrupp.  

Värderingar av riskerna har gjorts i dialogform och detta har slutligen resulterat 
i nämndens sammantagna riskanalys. Eventuella förändringar och 
kompletteringar sker i samband med nämndsmötet. Därefter fastställs 
riskanalysen för 2023.  

Nämnden fastställer även reviderade regler och anvisningar för intern kontroll 
till och med 2026-06-30.  

Riskanalysen ligger sedan till grund för den interna kontrollplan som fastställs i 
samband med nämndens möte i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Riskanalys internkontroll inför 2023 

2. Riskanalys 2023 (Individ-och familjeomsorgsnämnden) 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll IFO, 2022-2026 
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§ 86 Dnr IFON 2022-000251.1.3.0 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att skicka bifogat svar på remiss 
som avser uppföljning av programmet för nationella minoriteter 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft som ambition att ta tillvara och 
ta del av den kompetens kring nationella minoriteter som finns inom 
Arbetslivsnämnden via utbildningsdagar och övrigt samarbete. Avsikten är att 
fortsätta med detta.  

Nämnden har inte några specifika riktlinjer eller mål för nationella minoriteter. 
Nämnden ser det fortfarande svårt utifrån sitt uppdrag att ha specifika mål för 
gruppen. Det som övervägs framöver är att ta fram någon form av riktlinje 
och/eller rutin som tydliggör att de nationella minoriteternas rättigheter 
tillvaratas och hur detta görs i utredningar och insatser. 

Nämnden har inte särskilt översatt material till de språk som ingår i de 
nationella minoriteterna och har inte heller haft specifikt samråd med nationella 
minoriteter. Informationsmaterial och utredningar översätt i de fall då det finns 
ett särskilt påkallat behov. En rutin kommer att göras som tydliggör att särskilt 
överväga hur informationen bör utformas för att tillgodose det behov som 
nationella minoriteter har då vi informerar om nämndens olika insatser. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 
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§ 87 Dnr IFON 2022-000731.2.3.25 

Anmälningsärenden 2022-06-14 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Anmälningsärenden 2022-06-14 

2. 2022-00118 Skrivelse Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2021 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 62 Årsredovisning 2021 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 63 Personalekonomisk 
redovisning 2021 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 67 Revidering av riktlinjer för 
styrdokument 

6. Kommunfullmäktiges beslut § 64 Riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet. 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12  § 84 Enkäter gällande rapportering 
av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021 

8. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12  § 98 Motion: En hjärtefråga 
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§ 88 Dnr IFON 2022-000741.2.3.25 

Delegationsbeslut 2022-06-14 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Delegationsbeslut 2022-06-14 

2. Socialutskott 2022-05-12 Protokoll 

3. Socialutskott 2022-05-25 Protokoll 
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§ 89 Dnr IFON 2022-000843.7.3.1 

Individärende: Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Sekretessbelagt ärende. 
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§ 90 Dnr IFON 2022-000853.7.3.1 

Individärende: Nedläggning av faderskapsutredning 

 

Sekretessbelagt ärende. 
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§ 91 Dnr IFON 2022-000861.3.1.0 

Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8a § Föräldrabalken 

 

Sekretessbelagt ärende. 
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§ 92 Dnr IFON 2022-000893.7.3.1 

Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8a § Föräldrabalken 

 

Sekretessbelagt ärende. 
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§ 93 Dnr IFON 2022-000903.7.3.1 

Individärende: Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8a § Föräldrabalken 

 

Sekretessbelagt ärende. 
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§ 94 Dnr IFON 2435 

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att återgå till fysiska möten.    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om att presidiet kommit överens om att 
nämndsammanträdena fortsättningsvis ska vara fysiska, dvs. att hybridmöten 
inte längre kommer att tillämpas. Detta i enlighet med kommunstyrelsens 
tidigare beslut i frågan. 

 


