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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 17 november 2020 kl 14:00- 14:59.  
Paus kl 14:50-14:56.  

Ledamöter 
Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (-), 2:e vice ordförande, ersätts via Teams av Camilla Kvibro Ståhl (S) 
Eva Axell (S) medverkar via Teams 
Binaku Muharrem (S) ersätts via Teams av Irene Samuelsson (C)  

 
 
 
 

Ninni Dyberg (S) medverkar via Teams  
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) medverkar via Teams  
Marcus Robertsson (M) ersätts via Teams av Pernilla Gustafsson (M) 
Eva Eriksson (SD) medverkar via Teams   

 Inger Landström (V) medverkar via Teams  

Ersättare 
Aghil Aghili (L) medverkar via Teams  
Annette Nordström (M) medverkar via Teams  
Valéria Kant (KD) medverkar via Teams  
Annika Pehrsson (SD) medverkar via Teams  

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen § 177 
Moa Almgren, socialsekreterare § 192 
Niko Nicolaides, IT-samordnare 
Margareta Jensholm, nämnsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74 torsdagen den 19 november 2020.   

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 november 2020.  

Paragrafer §§ 174-200 

Underskrifter 

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

Ordförande  ..........................................................................  
 Mats Tolfsson 

Justerare  ..........................................................................  
 Hasse Ikävalko  
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§ 174   

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, torsdagen den 19 november 2020.      
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§ 175   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes.     
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§ 176   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Mini-Maria 
Arbetet med Mini-Maria, ett samverkansuppdrag mellan kommun och region 
avseende unga med missbruksproblem samt deras anhöriga, fortskrider. Lokal 
finns på Södra Torgets vårdcentral. Personalrekrytering pågår. Planerad 
uppstart av verksamheten under våren 2021.  

Coronaläget i förvaltningen 
Förvaltningen har hittills haft ett relativt lågt sjuktal. Omvärldsbevakning pågår 
fortlöpande. Arbetar med att lösa bemanningsfrågan och vikariesituationen för 
t ex boendena. Enheten Fältgruppen gör riskbedömningar och handlingsplaner 
utifrån Coronasituationen och justeringar i verksamheten har gjorts.  

Chatta med socialtjänsten 
Socialtjänstens tjatt är nu igång, är välbesökt och med god respons.     
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§ 177 Dnr IFON 2020-00183 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter oktober 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
oktober 2020 med helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter oktober 2020  
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§ 178 Dnr IFON 2020-00193 1.1.3.1 

Närvaro för ledamöter i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden med anledning av 
Coronapandemin 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar Individ- och 
familjeomsorgsnämnden att nämndens sammanträden i första hand ska hållas 
helt digitalt med ordförande och justerande personer på plats samt med de 
tjänstepersoner som krävs.  
 
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara digitalt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att nämndens sammanträden 
samt nämndens socialutskott sker digitalt under perioden 2020-12-01 – 2021-
01-31. Vid januarinämnden tas ett nytt beslut för kommande nämnders 
utformning.       

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer på sammanträden. 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation, som 
innebar att sammanträden skulle genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens 
och Smittskyddet i Västra Götalands läns rekommendationer. Nu har pandemin 
tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att följande bör gälla 
för framtida sammanträden för Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en representant från presidiet 
(ordförande), justerande personer samt med de tjänstepersoner som krävs. I 
andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara digitalt.    

Beslutsunderlag 

Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen,  
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av  
Coronapandemin   
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§ 179 Dnr IFON 2020-00204 1.1.3.1 

Julgåva till anställda 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Medarbetare inom Individ- och familjeomsorgsnämnden får en julgåva till ett 
värde av högst 700 kronor.       

Sammanfattning av ärendet 

I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under 
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020, har arbetsgivaren möjlighet att höja 
värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning.  
 
I och med detta anser Kommunstyrelsen det vara rimligt att höja värdet på årets 
julgåva till 700 kr för Stadsledningskansliet anställda och rekommenderar 
nämnderna att fatta motsvarande beslut. Det gäller även för nämnder som 
förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut.  
 
I sedvanlig ordning sker en prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket 
resultat som respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.              

Beslutsunderlag 

Julgåva till anställda 2020 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § 404                   
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§ 180 Dnr IFON 2020-00180 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  

4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2020-09-30.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter första kvartalet i år fanns det sjutton ej verkställda gynnande beslut. 
Kvartalet därefter sexton och nu efter det tredje kvartalet nitton. 

Tretton av dessa rör intern öppenvård och resterande sex kontaktfamiljer. Sju 
flickor och tolv pojkar berörs. 

Gällande den interna öppenvården så har fem ärenden verkställts i början på 
oktober men tas ändå upp här utifrån att det tagit mer än 90 dagar. Sex ärenden 
är på gång att verkställas och i två fall som ej verkställts finns det tveksamheter 
inom den interna öppenvården om de har kompetens att utföra dessa. 

Förklaringar till att det generellt har tagit så lång tid är att den interna 
öppenvården har haft högt tryck på sin verksamhet och det har varit kö, 
speciellt under sommarmånaderna. 

Ett förändringsarbete pågår för att säkerställa att den interna öppenvården kan 
möta behovet och att beviljade insatser beviljas inom en rimlig tid.   

När det gäller en pojke som beviljats kontaktfamiljsinsats hade han tidigare en 
uppdragstagare som avsade sitt uppdrag. Familjehemsenheten söker efter en ny 
uppdragstagare utan resultat hittills. 

Beslutet gällande kontaktfamilj med längst väntetid är till ett tidigare 
familjehemsplacerat barn, vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. 
Denna flicka har väntat i två år på en kontaktfamilj. Det har av olika 
anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt 
flickans vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. En ny utredning har 
inletts för att se över flickans behov av insats. 

Gällande en pojke som väntat över 300 dagar så finns det nu en tilltänkt 
kontaktfamilj som nu är under utredning, och förhoppningsvis kan denna insats 
verkställas inom en snar framtid. 

När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar Familjehemsenheten efter lämplig 
uppdragstagarare som matchar. Gällande tre syskon har man ej funnit några 
lämpliga alternativ hittills. Det är svårare att hitta en matchning då det är flera 
syskon i samma familj. 
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När det gäller en pojke som beviljats kontaktfamiljsinsats hade han tidigare en 
uppdragstagare som avsade sitt uppdrag. Familjehemsenheten söker efter en ny 
uppdragstagare utan resultat hittills.  

Beslutsunderlag 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2020     
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§ 181 Dnr IFON 2020-00181 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 
Stadsledningskansliet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
2018 upprättade Individ- och familjeomsorgsnämnden en plan för en 
treårsperiod, för hur nämnden skulle ta sig an arbetet med jämställdhets-
integrering, med årlig utvärdering.  

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är bland annat att säkerställa att 
resurser fördelas på ett likvärdigt oavsett kön, bakgrund och tillhörighet. 
Bemötande, service och myndighetsutövning ska vara oberoende av kön.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden satte upp tre mål för detta arbete i den 
egna förvaltningen. Det ena målet var att öka kunskapsnivån kring normkritik 
beträffande genus. Det andra målet var att säkra ett likvärdigt och gott 
bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön. 
Det tredje målet var att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter 
utifrån likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers 
omfattning och utformning. För att nå måluppfyllelse kopplades två åtgärder till 
varje målformulering.           

Arbetet med jämställdhetsintegrering 
Under det första året ingick det i plan för jämställdhetsintegrering att genom 
utbildningsinsatser/föreläsning öka chefers och medarbetares kunskapsnivå 
kring normkritik beträffande genus. Samtliga anställda inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden erbjöds därför att delta på föreläsning av 
genuspedagog Lisa Andersson Tegnér, tillika utbildare om jämställdhet, genus, 
normkritik och likabehandling. Föreläsningen med illustrerande bilder, 
filmsnuttar och korta reflektionspass var uppskattad och gjorde att ämnet 
berörde och blev konkret. Samtliga enheter inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden följde upp föreläsningen med en dialog på 
arbetsplatsträffar utifrån diskussionsfrågor.  

Genusanalys av utredningar  
Under 2019 praktiserade Klara Lindberg i nämndens verksamhet som en del av 
sin utbildning till språkkonsult på Göteborgs universitet. Under åtta veckor 
genomförde hon en kortare genusanalys av utredningar inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Barn och unga. Resultatet visar att pojkar i större 
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utsträckning ingår i så kallade materiella processer, medan flickor i större 
utsträckning ingår i relationella processer. Resultatet tyder på att pojkar 
framställs som mer aktiva och förknippas med handling, medan flickor 
framställs som mer passiva och sätts i relation till något annat. 

Analysen är för liten för att kunna säga något generellt om jämlikhet i 
utredningar, men ger en indikation om att pojkar och flickor framställs på olika 
sätt. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning och visar på vikten av att 
arbeta med normkritik inom socialtjänsten. Genusanalysen ingår som en åtgärd 
för att se över var det kan finnas risk för att personer bemöts olika utifrån kön, 
samt får olika förutsättningar att påverka utredningar och insatser. Åtgärden 
bidrar till att säkra mål om likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och 
medskapande där detta är möjligt, oavsett kön.  

Statistik 
Nämnden påbörjade 2018 att närmare följa upp könsuppdelad statisk på 
områden såsom aktualiseringar, återaktualiseringar samt insatser. Både under 
2018 och 2019 visar statistiken på att något fler pojkar än flickor i åldern 0-17 år 
beviljas insatser från Individ- och familjeomsorgsnämnden. Även om skillnaden 
inte är statistiskt säkerställd utifrån signifikansprövning, visar resultatet att 230 
pojkar (54 %) hade pågående insatser från Individ- och familjeomsorgs-
nämnden i april 2019, att jämföra med 196 flickor (46 %).  

Under 2019 identifierades inga skillnader utifrån kön gällande 
öppenvårdsinsatser. Däremot var det övervägande fler pojkar än flickor som 
placerades utanför det egna hemmet. Effekten behöver inte tolkas som att det 
görs skillnad utifrån kön då det finns en rad andra faktorer som påverkar 
resultatet, såsom problematik och behov.  

För 2020 finns ännu inga resultat utifrån ovan nämnda mått, men kommer 
under årets sista kvartal att sammanställas och analyseras utifrån 
genusperspektiv. Åtgärden att följa olika former av insatser och se hur de skiljer 
sig åt beträffande kön, uppfyller mål om att identifiera eventuella könsskillnader 
i Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter utifrån likvärdig service 
och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning.  

Fortsatt arbete 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har genom ovan påvisade åtgärder till 
stor del uppfyllt uppsatta mål för hur nämnden ska ta sig an arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Däremot är det svårt att fastställa eventuella effekter 
av genomförda åtgärder. Resultat utifrån könsuppdelad statistik behöver följas 
över längre tid för att fastställa eventuella trendbrott. Även om det saknas ett 
utgångsläge för hur chefers och medarbetares kunskapsnivå låg innan arbetet 
med jämställdhetsintegrering påbörjades, kan det ändå antas att medvetenheten 
kring normkritik gällande genus har ökat. Detta eftersom en stor del av 
medarbetarna deltagit i föreläsning i ämnet samt att föreläsningen följdes upp 
med dialog på APT. Jämställdhetsperspektiv behöver finnas med som en av 
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flera aspekter i det sociala arbetet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet 
behöver därför ses som långsiktigt.  

Nämnden har även beaktat föreslagen åtgärd om att använda bedömnings-
instrument som minskar subjektiviteten i bedömningar. Därför har instrument 
för att utveckla de bedömningar som görs på sedvanligt sätt utifrån 
utredningssamtal och materialinsamling börjat användas. Ett exempel på detta 
är bedömningsinstrumentet Home. 

Under 2020 har det funnits en tanke om att fortsätta arbetet med 
jämställdhetsintegrering på arbetsplatsträffar, för att säkra mål om att öka 
kunskapsnivån kring normkritik och genus. För att öka kunskapsnivån kring 
stereotypa uppfattningar var tanken att använda vinjetter med fallbeskrivningar, 
där namnet på den hjälpsökande i hälften av fallen var en pojke/man och i 
andra hälften av fallen en flicka/kvinna. Syftet med att föra diskussion kring 
vinjetter är att lyfta eventuella skillnader i synen på ett ärende beroende av 
könstillhörighet hos den hjälpsökande. Utifrån rådande situation kring Corona 
har planerade aktiviteter för att arbeta med jämställdhetsintegrering uteblivit.  

Med mål om att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och 
medskapande där detta är möjligt oavsett kön, kommer Individ- och 
familjeomsorgsnämnden även fortsättningsvis att jämföra resultat utifrån ett 
genusperspektiv, exempelvis utifrån statistik framtagen i KKiK (Kommunens 
kvalitet i korthet). Bland annat följs utredningstid och systematisk uppföljning 
BBIC (Barns behov i centrum) över tid. Tanken är att även framöver följa 
eventuella könsskillnader kring bemötande, delaktighet och medskapande.                 
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§ 182 Dnr IFON 2020-00155 1.1.3.1 

Remiss: Program för föräldraskapsstöd 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker att förslaget om Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd 2021-2024, som Fritids- och folkhälsonämnden 
skickat ut på remiss till berörda nämnder, är fullgott.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och 
ska nu revideras, kommande program ska gälla 2021-2024.      

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 
tillgodose föräldrars stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Programmet bygger på 
den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen 
beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag och 
därav bygger det nya programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare.  

Beslutsunderlag 

Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd  
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§ 183 Dnr IFON 2020-00165 1.1.3.1 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att översända svar på frågor om arbete gällande nationella minoriteter till 
Arbetslivsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för 
nationella minoriteter.  

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk vilken trädde i kraft den 1 januari 
2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september 
2019. 

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. Arbetslivsnämnden har därför skickat frågor som ska 
besvaras av Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden.                                                          

Frågorna som ska besvaras rör mål och riktlinjer, rätten till information och 
rätten till delaktighet och inflytande och är följande:  
 

Mål och riktlinjer 
Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med 
nationella minoriteter? 
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Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 
styrdokument?  
Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 
Hur kommer de att följas upp? 
 

Rätten till information  
På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de 
nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område? 

 
Rätten till delaktighet och inflytande  
På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 
Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och 
inflytande i praktiken? 
Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  
 

Individ- och familjeomsorgsnämndens svar:  
Individ- och familjeomsorgsnämnden fick, 2019-03-19, möjlighet att besvara 
remissen gällande Program för nationella minoriteter. I remissvaret tillstyrkte 
Individ- och familjeomsorgsnämnden programmet med reservationen att 
specifika aktivitetsplaner enbart tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag 
innefattar de kärnområden som specificeras i programmet det vill säga förskola, 
äldreomsorg och kultur. Individ- och familjeomsorgsnämnden står fast vid 
ovanstående synpunkt.        

Förvaltningen har sedan 2018 gjort en satsning på utbildning inom 
systemteoretiskt förhållningssätt. Målsättningen med det systemteoretiska 
förhållningsättet är att arbeta med individen och det system vari individen 
befinner sig och är en del av. Individens kontext som bland annat innefattar 
språk, kultur och traditioner är viktig för förståelse av individen. Ett 
systemteoretiskt förhållningssätt ger möjlighet att skapa en bättre förståelse 
också för språk, kultur och traditioner och på så sätt ge stöd och hjälp till 
individen utifrån det individuella behovet. På så sätt pågår ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete utifrån ett individperspektiv.   

Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft som ambition att ta tillvara den 
kompetens kring nationella minoriteter som finns inom Arbetslivsnämnden.  

2019-05-16 arrangerade Arbetslivsnämnden en utbildningsdag rörande 
nationella minoriteter utifrån den skärpta minoritetslagstiftningen som trädde i 
kraft 2019-01-01. Medarbetare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
samt ledamöter från Individ- och familjeomsorgsnämnden deltog för att 
tillskansa sig ökad kunskap i ämnet.  

2020-11-03 arrangerar Arbetslivsnämnden en digital integrationsdag som både 
medarbetare och nämndsledamöter uppmuntras att delta i. Temat för dagen är 
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”Tillit i ett föränderligt samhälle – att skapa tillitsfulla relationer mellan 
förvaltning och invånare.” 

Ambitionen är att även fortsättningsvis ta del av den information 
Arbetslivsnämnden ger i olika sammanhang och att ta stöd av 
Arbetslivsnämndens verksamhet, Integration och nationella minoriteter, för 
ytterligare kunskapsinhämtning.   

Beslutsunderlag 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter              

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr IFON 2020-00172 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-11-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12 § 391 

Förlängning av styrdokument 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15 § 137 

Revidering av regler för visselblåsarfunktionen 
Kommunfullmäktiges beslut § 143 

Miljörapport Tertial 2 gällande Borås Stad 
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, § 255           
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§ 185 Dnr IFON 2020-00173 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-11-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2020-10-22 Protokoll  
Extra Socialutskott 2020-10-30 Protokoll  
Extra Socialutskott 2020-11-02 Protokoll  
Socialutskott 2020-11-05 Protokoll                 
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§ 186 Dnr IFON 2020-00188 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 187 Dnr IFON 2020-00189 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 188 Dnr IFON 2020-00190 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 189 Dnr IFON 2020-00191 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 190 Dnr IFON 2020-00192 3.7.2.25 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 191 Dnr IFON 2020-00194 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 192 Dnr IFON 2020-00195 3.7.2.25 

Upphörande umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 193 Dnr IFON 2020-00196 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 194 Dnr IFON 2020-00197 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 195 Dnr IFON 2020-00198 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 196 Dnr IFON 2020-00199 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 197 Dnr IFON 2020-00200 3.7.2.25 

Upphörande umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 198 Dnr IFON 2020-00201 3.7.2.25 

Upphörande umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 199 Dnr IFON 2020-00202 3.7.2.25 

Upphörande umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 200   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Decembernämnden  
Även decembernämnden genomförs med ordförande, justerande person samt 
ersättande justerande person på plats tillsammans med berörde tjänstepersoner. 
Övriga ledamöter, både ordinarie och ersättare, deltar i mötet via Teams-
uppkoppling.  
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