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Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 15 december 2020 kl 14:00-15:46.  
Paus kl 14:41-14:55 och 16:07-16:12.  

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, jäv § 213  
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M) medverkar via Teams  
Marcus Robertsson (M) medverkar via Teams  
Eva Eriksson (SD) medverkar via Teams   

 Inger Landström (V) medverkar via Teams  

Ersättare 
Aghil Aghili (L) medverkar via Teams, ordinarie § 213 
Pernilla Gustafsson (M) medverkar via Teams  
Annette Nordström (M) medverkar via Teams  
Valéria Kant (KD) medverkar via Teams  
Annika Pehrsson (SD) medverkar via Teams  
Anita Spjuth (V) medverkar via Teams  

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§ 204 - 207 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare § 206  
Sara Fridell, socialsekreterare § 207  
Heidi Sörensen, socialassistent 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  

Justeringens plats och tid 
Österlånggatan 74, Borås, torsdagen den 17 december.   

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 december 2020.  

Paragrafer §§ 201-217 

Underskrifter 

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

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

Justerare  ..........................................................................  
 Hasse Ikävalko  
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§ 201   

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 17 december 2020.      
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§ 202   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes.      
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§ 203   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Rekryteringar 
Det pågår rekrytering av verksamhetschef till IFO Vuxen/unga vuxna samt till 
nämndsekreterare. Under början av kommande år ska rekrytering av socialt 
ansvarig samordnare (SAS) och kvalitetschef startas upp.  

Covid 19-situationen 
Sjukskrivningstalet i förvaltningen är relativt lågt, få konstaterade fall med 
Covid 19.  
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§ 204 Dnr IFON 2020-00205 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter november 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter november 2020                  
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§ 205 Dnr IFON 2020-00207 1.2.4.1 

Budget 2021:2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer upprättat förslag till budget för 
år 2021 och översänder den till Kommunstyrelsen.   

Budget 2021:2 godkänns med följande två tillägg: 

1. Att all berörd personal inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ges 
kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur de tar 
sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män.  

2. Att vid kommande upphandlingar utreda vad kostnaden är för att driva 
verksamheten i egen regi.   
 

Mot beslutet reserverar sig M/KD till förmån för sitt yrkande, 
SD till förmån för sitt yrkande och V till förmån för att-sats nr 3 i sitt yrkande.     

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättat en budget för 2021. 
Nämndens kommunbidrag för år 2021 är 329 950 tkr. Jämfört med år 
2020, 316 900 tkr är ökningen av kommunbidraget 13 050 tkr. I tilldelad ram 
ingår ett effektiviseringskrav på 3 200 tkr. Nämndens kommunbidrag har 
förstärks med 11 000 tkr för ett strukturellt underskott och volymförändringar i 
grunduppdraget samt medel för det nya avtalet om ungdomsmottagning. 
 
Nämnden har fått två nya uppdrag dels att utreda förutsättningarna för att i 
högre grad kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänsten kommer att 
upphöra, i deras sökande efter eget boende och dels att inrätta en 
avhopparverksamhet för de som behöver lämna en kriminell miljö. 
 
2021 kommer nämnden att starta Mini-Maria i samverkan med Regionen.  
 
De ekonomiska förutsättningarna är bättre än under de senaste 3 åren. 
Nämnden kommer dock utifrån prognosticerat underskott för 2020, osäkerhet 
för effekter av Corona samt osäkerhet inför volymökningar att ha en utmaning 
att bedriva verksamheten inom budgetramarna 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021:2 IFO 

2. Förhandlingsprotokoll                  
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§ 206 Dnr IFON 2020-00210 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna 2020 års hemlöshetskartläggning.        

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”.                

Beslutsunderlag 

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 
Stad, 2020                  
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§ 207 Dnr IFON 2020-00214 1.1.3.1 

Samverkansavtal Mini-Maria  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet 
mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås och Västra 
Götalandsregionen genom Södra hälso- och sjukvårdsnämnden om en  
Mini-Maria-mottagning.        

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten vid Mini-Maria i Södra Älvsborg har två huvudmän VGR och 
Borås stad. 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har redan godkänt avtalet mellan regionen 
och Borås Stad. Avtalet gäller i 2 år 2021 - 2022 och IFO kommer att skriva 
underavtal med de övriga 6 kommuner i Sjuhärad som är med i samverkan.               

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal om Mini-Maria 

Beslut från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 26 november 2020 – 
Samverkansavtal om Mini-Maria                  
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§ 208 Dnr IFON 2020-00208 1.1.3.0 

Fullmakt att företräda Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstepersoner, 
som framgår av underlaget, Fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021, enligt angivet sätt.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:  

Förvaltningschef Hans Abrahamson 

Verksamhetschef Agneta Kettil 

Verksamhetschef Vanja Myrén Grönlund 

Enhetschef Eva Eriksson 

Enhetschef Marianne Gunnarsson 

Enhetschef Sara Jönsson 

Enhetschef Maria Trygg 

Enhetschef Johan Andersson Neumann  

Enhetschef Rebecca Albert 

Socialt ansvarig samordnare (SAS)  

Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid 
alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja 
och bevaka Individ- och familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe får också, där de 
med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, mottaga och 
kvittera betalningar och säkerheter.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe har, utöver i 
domstol, även rätten att iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag.  

Denna fullmakt gäller från och med 1 januari 2021 till och med 2021 års utgång.        
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Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka 
tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera.  
Beslutet tas inför varje nytt år. De tjänstepersoner som framgår av 
beslutsförslaget förslås få fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden på det sätt som anges.                
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§ 209 Dnr IFON 2020-00209 1.1.3.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 
handböcker och praxis.  

Nedan redogörs för förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i 
delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text 
omnämns inte.      

2. Ärendehandläggning avseende barn och unga upp till 18 år 

Ny punkt 10. Bifalla, avslå och ompröva insats extra vuxen  
Lagrum: 4 kap 1 § SoL  
Delegat: Socialsekreterare, metodhandledare myndighet, enhetschef  

2.A. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
Ny punkt 16.  Upphörande om beslut om umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
Lagrum: 14 § 3 st LVU 
Delegat: Socialutskott 

2.B. Föräldrabalken  
Ny rubrik: Anmälningar och underrättelser till annan myndighet      

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden           
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§ 210 Dnr IFON 2020-00187 1.2.3.25 

Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker framtagen 
Informationssäkerhetspolicy Borås Stad och översänder den till 
Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 
vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 
muntlig, pappersbunden eller digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd 
informationssäkerhetsklassificering och därmed vara tillgänglig för de som 
behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen ska också vara 
komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 
Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö. 
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för 
att säkerställa informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, 
nämnder och majoritetsägda bolag 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra 
informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt 
informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 
organisationen. Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med 
att införa ett gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås 
Stad tagit fram ett förslag på Informationssäkerhetspolicy som nu sänds på 
öppen remiss. Framtagandet av en ny policy har pågått under en tid och 
Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få Borås Stads 
alla förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 
gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt.      
 
I de nämnder som ingår i sociala klustret har det under en längre tid funnits ett 
arbete kring informationssäkerhet. Mycket av den information som hanteras i 
dessa nämnders verksamhet är av känslig karaktär och därav har det funnits 
anledning att ta fram arbetssätt och rutiner kring informationssäkerhet. Inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har medarbetare har fått information och 
utbildning kring informationssäkerhet. Det är värdefullt att nu anta en policy 
som gör att Borås stad får ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med 
informationssäkerhet.      
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Beslutsunderlag 

Borås Stads Informationssäkerhet  
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§ 211 Dnr IFON 2020-00174 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-12-15 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2020-11-05 FSG-protokoll  
 

Intern kontrollplan 2021 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23               
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§ 212 Dnr IFON 2020-00175 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-12-15 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2020-11-19 Protokoll  
Socialutskott 2020-12-03 Protokoll                 
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§ 213 Dnr IFON 2020-00215 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 214 Dnr IFON 2020-00216 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 215 Dnr IFON 2020-00217 3.7.2.25 

Upphörande av umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 216 Dnr IFON 2020-00218 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 217   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Extrainsatt nämndsmöte 
Ett extra nämndsmöte hålls tisdag 5 januari 2021, kl 11.00.  

Påminnelse 
Utbildning i social hållbarhet för Borås Stads politiker 14 april 2021. 
Information mailas ut. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår. 

Nämndens tillträdande ordförande 
Tillträdande ordförande Ernad Suntic hälsades via Teams välkommen till 
nämnden. Ernad Suntic presenterade sig kort. Tillträder uppdraget  
2021-01-01. 

Avtackning av ordförande Mats Tolfsson  
Inger Landström (V) och Hasse Ikävalko (M) tackade å nämndens vägnar 
ordföranden för den gångna tiden och önskade lycka till med det nya värvet.  

Förvaltningschef Hans Abrahamson avtackade den avgående ordföranden å 
nämndens och förvaltningens vägnar med en blomma.  

Mats Tolfsson tackade för sig och för de år han haft förtroendet att leda 
nämnden. Önskade nämnden och förvaltningen en God Jul och avslutade 
därefter sitt sista möte i Individ- och familjeomsorgsnämnden.      
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