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§ 38   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jon Hjärne (L) med Inger 
Landström (V) som ersättare.   

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, torsdagen den 19 mars 2020, kl 16.30.      
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§ 39   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes.       
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§ 40   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens studiebesök 
Nämndens studiebesök i egen verksamhet flyttas preliminärt till förmiddagen 
tisdagen den 16 juni.   
 

 

 

      

 

 

Corona-läget  
Förvaltningsledningen träffas nästan dagligen för lägesavstämning. Hittills inga 
svårigheter att lösa bemanningssituationen och kärnverksamheten upprätthålls. 
Förvaltningen har gjort en plan för att säkra bemanningen för att upprätthålla 
nödvändig verksamhet. Riskbedömningar görs fortlöpande avseende boenden, 
myndighetsutövning, social jour, ledningsfunktion och kommunikation. IFO´s 
uppdrag ses som samhällsnödvändig verksamhet.  

HR-chef 
HR-specialist Maria Mencevski har tillträtt tjänsten som HR-chef för Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.  

Akutboendet  
Presenterade statistik över akutboendet som har åtta platser för män samt åtta 
platser för kvinnor.  
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§ 41 Dnr IFON 2690  

Information från Dataskyddsombuden  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.       

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsombuden Dan Bodin och Magnus Blomqvist gav information om sitt 
uppdrag samt återkopplade nämndens arbete med dataskyddsfrågor. Rapporterade om 
2019 års genomförda aktiviteter, resultaten av dessa samt planen för 2020.        
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§ 42 Dnr IFON 2020-00055 1.2.3.25 

Dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att personuppgifts-
ansvariga Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund, utses till nämndens dataskyddsombud i enlighet med 
Brottsdatalagen.  

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 och ersatte då gällande 
personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen ställer höga krav på hur 
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås Stad ska 
kunna uppfylla kraven på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med 
en tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och 
arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig och ska enligt dataskyddsförordningen utse 
dataskyddsombud.           

Alla verksamheter som verkställer straffrättsliga påföljder ska utse 
dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
personuppgifter som handlar om brott och ska därför utse dataskyddsombud 
enligt Brottsdatalagen.       

En tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen kan besluta att en ungdom som 
påföljd för sin brottslighet ska dömas till ungdomsvård och ungdomstjänst 
enligt reglerna i 32 kap 1-2 §§ Brottsbalken.  
Domstolarna kan även döma en missbrukare till vård enligt lagen om vård av 
vissa missbrukare och då överlämna verkställigheten till socialnämnden enligt 
31 kap 2 § Brottsbalken.         
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§ 43 Dnr IFON 2020-00042 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter februari 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 
2020 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 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden              
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§ 44 Dnr IFON 2020-00026 1.2.3.25 

Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna 
Delrapportering Lupp åtgärdsplan 1,5 år samt översända denna till 
Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 
och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 
nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021.    

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en av de modeller som Borås 
Stad använder för uppföljning och analys av brukares och invånares 
uppfattning om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av 
hur det är att bo och leva som ung i Borås och ger ett underlag för det fortsatta 
arbetet.                         

Beslutsunderlag 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden LUPP 2019                                          
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§ 45 Dnr IFON 2020-00041 1.2.3.2 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelsen för 2019.               

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 2019, utifrån 
Patientsäkerhetslagen SFS 2019:659 och Socialstyrelsens föreskrift för 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.  

Individ- och familjeomsorgen har, under 2019, arbetat systematiskt med att 
bibehålla och utveckla verksamheternas kvalitet genom löpande arbete med 
rutiner och arbetssätt. Förbättringsområden som uppdagats i samband med 
undersökningar, statistiska jämförelser, synpunkter och egenkontroll har 
omhändertagits eller kommer att utvecklas inom ramen för kvalitetsarbetet.      

Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling inom områdena 
dokumentation och prioriterade bedömningsverktyg har genomförts. 
Förvaltningen genomför även en omfattande utbildningssatsning i 
systemteoretiskt förhållningssätt som ligger i linje med förvaltningens mål 
gällande samverkan, delaktighet och medskapande.   

De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den 
enskilde: 

Brukarundersökningarna visar på resultat i likhet med eller bättre än 
riksgenomsnittet. Dock är det låg svarsfrekvens både i nationell och lokal 
undersökning. Undersökningar på enhetsnivå har givit bra underlag för det 
konkreta brukarnära förbättringsarbetet. 

Behov av fortsatt arbete gällande delaktighet och att tydliggöra 
brukarens/klientens röst i dokumentationen finns.  

Antal SIP/LoSIP har ökat under året. Gemensam rutin har upprättats inom 
sociala klustret och utveckling av arbetet med SIP/LoSIP gentemot gymnasie- 
och vuxenförvaltningen samt Förskoleförvaltningen kommer att påbörjas under 
2020.  

Avvikelser hanteras inte i någon större utsträckning och ett omfattande 
implementeringsarbete av avvikelseprocess och IT-stöd kommer att påbörjas.  
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Antal aktualiseringar per person och återaktualiseringar har ökat inom barn och 
unga. Fördjupad analys behöver göras.  

Antal ej verkställda beslut har varierat under året. Förvaltningen ska arbeta med 
en struktur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.                

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019                
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§ 46 Dnr IFON 2020-00016 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-03-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
 

 

               

 

 

 

 

1. Årsrapport Ungdomsmottagningen Borås 2019 
 

2. Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17 § 63  
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§ 47 Dnr IFON 2020-00017 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-03-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 
 

 

 

               

 

 

 

 

1. Socialutskott 2020-02-13 
 

2. Extra Socialutskott 2020-02-18  
 

3. Socialutskott 2020-02-27 
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§ 48 Dnr IFON 2020-00044 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 49 Dnr IFON 2020-00049 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 50 Dnr IFON 2020-00050 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 51 Dnr IFON 2020-00051 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 52 Dnr IFON 2020-00052 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 53 Dnr IFON 2020-00053 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 54   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Ingen information.       
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§ 38	 

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jon Hjärne (L) med Inger Landström (V) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74, torsdagen den 19 mars 2020, kl 16.30.     







§ 39	 

Fastställande av föredragningslista

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Föredragningslistan fastställes.      







§ 40	 

Information från förvaltningschefen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet

Nämndens studiebesök

Nämndens studiebesök i egen verksamhet flyttas preliminärt till förmiddagen tisdagen den 16 juni.  



Corona-läget 

Förvaltningsledningen träffas nästan dagligen för lägesavstämning. Hittills inga svårigheter att lösa bemanningssituationen och kärnverksamheten upprätthålls. Förvaltningen har gjort en plan för att säkra bemanningen för att upprätthålla nödvändig verksamhet. Riskbedömningar görs fortlöpande avseende boenden, myndighetsutövning, social jour, ledningsfunktion och kommunikation. IFO´s uppdrag ses som samhällsnödvändig verksamhet. 



HR-chef

HR-specialist Maria Mencevski har tillträtt tjänsten som HR-chef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. 



Akutboendet 

Presenterade statistik över akutboendet som har åtta platser för män samt åtta platser för kvinnor. 

     









§ 41	Dnr IFON 2690 

Information från Dataskyddsombuden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet

Dataskyddsombuden Dan Bodin och Magnus Blomqvist gav information om sitt uppdrag samt återkopplade nämndens arbete med dataskyddsfrågor. Rapporterade om 2019 års genomförda aktiviteter, resultaten av dessa samt planen för 2020.       







§ 42	Dnr IFON 2020-00055 1.2.3.25

Dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att personuppgifts-ansvariga Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, utses till nämndens dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen. 

Sammanfattning av ärendet

Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 och ersatte då gällande personuppgiftslag (PuL). Dataskyddsförordningen ställer höga krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås Stad ska kunna uppfylla kraven på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ska enligt dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.          

Alla verksamheter som verkställer straffrättsliga påföljder ska utse dataskyddsombud i enlighet med Brottsdatalagen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som handlar om brott och ska därför utse dataskyddsombud enligt Brottsdatalagen.      

En tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen kan besluta att en ungdom som påföljd för sin brottslighet ska dömas till ungdomsvård och ungdomstjänst enligt reglerna i 32 kap 1-2 §§ Brottsbalken. 
Domstolarna kan även döma en missbrukare till vård enligt lagen om vård av vissa missbrukare och då överlämna verkställigheten till socialnämnden enligt 31 kap 2 § Brottsbalken.        









§ 43	Dnr IFON 2020-00042 1.2.4.1

Budgetuppföljning efter februari 2020

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 2020 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 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden             









§ 44	Dnr IFON 2020-00026 1.2.3.25

Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna Delrapportering Lupp åtgärdsplan 1,5 år samt översända denna till Kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021.   

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av brukares och invånares uppfattning om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av hur det är att bo och leva som ung i Borås och ger ett underlag för det fortsatta arbetet.                        

Beslutsunderlag

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden LUPP 2019                                         









§ 45	Dnr IFON 2020-00041 1.2.3.2

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen för 2019.              

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 2019, utifrån Patientsäkerhetslagen SFS 2019:659 och Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. 

Individ- och familjeomsorgen har, under 2019, arbetat systematiskt med att bibehålla och utveckla verksamheternas kvalitet genom löpande arbete med rutiner och arbetssätt. Förbättringsområden som uppdagats i samband med undersökningar, statistiska jämförelser, synpunkter och egenkontroll har omhändertagits eller kommer att utvecklas inom ramen för kvalitetsarbetet.     

Särskilda satsningar i form av kompetensutveckling inom områdena dokumentation och prioriterade bedömningsverktyg har genomförts. Förvaltningen genomför även en omfattande utbildningssatsning i systemteoretiskt förhållningssätt som ligger i linje med förvaltningens mål gällande samverkan, delaktighet och medskapande.  

De viktigaste områdena som identifierats avseende säkerhet och kvalitet för den enskilde:

Brukarundersökningarna visar på resultat i likhet med eller bättre än riksgenomsnittet. Dock är det låg svarsfrekvens både i nationell och lokal undersökning. Undersökningar på enhetsnivå har givit bra underlag för det konkreta brukarnära förbättringsarbetet.

Behov av fortsatt arbete gällande delaktighet och att tydliggöra brukarens/klientens röst i dokumentationen finns. 

Antal SIP/LoSIP har ökat under året. Gemensam rutin har upprättats inom sociala klustret och utveckling av arbetet med SIP/LoSIP gentemot gymnasie- och vuxenförvaltningen samt Förskoleförvaltningen kommer att påbörjas under 2020. 

Avvikelser hanteras inte i någon större utsträckning och ett omfattande implementeringsarbete av avvikelseprocess och IT-stöd kommer att påbörjas. 

Antal aktualiseringar per person och återaktualiseringar har ökat inom barn och unga. Fördjupad analys behöver göras. 

Antal ej verkställda beslut har varierat under året. Förvaltningen ska arbeta med en struktur för att möjliggöra snabbare verkställighet av beslut.               

Beslutsunderlag

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2019               









§ 46	Dnr IFON 2020-00016 1.2.3.25

Anmälningsärenden 2020-03-17

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet



1. Årsrapport Ungdomsmottagningen Borås 2019


2. Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17 § 63 



              









§ 47	Dnr IFON 2020-00017 3.7.2.1

Delegationsbeslut 2020-03-17

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet



1. Socialutskott 2020-02-13


2. Extra Socialutskott 2020-02-18 


3. Socialutskott 2020-02-27






              









§ 48	Dnr IFON 2020-00044 3.7.2.25

Faderskapsnedläggning

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       

        







§ 49	Dnr IFON 2020-00049 3.7.2.25

Ändrad utbetalning av barnbidrag

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       

       







§ 50	Dnr IFON 2020-00050 3.7.2.25

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       

       







§ 51	Dnr IFON 2020-00051 3.7.2.25

Ändrad utbetalning av barnbidrag

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       





    







§ 52	Dnr IFON 2020-00052 3.7.2.25

Ändrad utbetalning av barnbidrag

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       

      







§ 53	Dnr IFON 2020-00053 3.7.2.25

Ändrad utbetalning av barnbidrag

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.       







§ 54	 

Övrigt

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

Ingen information.      
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