
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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Ledamöter 
Ernad Suntic (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande, via teams 
Maria Hyllstam (MP), 2:e vice ordförande, via teams 
Eva Axell (S), via teams  

 
 
 
 
 

Muharrem Binaku ersätts av Tord Andersson (S), via teams 
Ninni Dyberg (S) 
Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M), via teams 
Marcus Robertsson ersätts av Pernilla Gustafsson(M), via teams 
Eva Eriksson (SD), via teams  

 

 

Inger Landström (V), via teams 

Ersättare 
Camilla Kvibro Ståhl (S), via team 
Terese Bäckström (S), via teams 
Irene Samuelsson (C), via teams 
Aghil Aghili (L), via teams 
Annika Pehrsson (SD), via teams 

Övriga tjänstemän 
Maria Svensson, Verksamhetsutvecklare § 66,67,70 
Marianne Gunnarsson, Verksamhetschef BoU § 63-76 
P-O Jinnegård, Chef för ekonomifunktionen § 63-72 
Niko Nicolaides, IT- samordnare § 63-76 
 

Justeringens plats och tid 
Österlånggatan 74 onsdagen den 2021-05-19,  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 maj 2021 

Paragrafer §§ 63-85 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Therése Klarström 

Ordförande  ..........................................................................  
 Ernad Suntic 

Justerare  ..........................................................................  
 Jon Hjärne 
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§ 63 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut   

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jon Hjärne (L) med Ninni 
Dyberg (S) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Österlånggatan 74 tisdagen den 20 maj 2021. 
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§ 64 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare två 
ärenden, ”Initiativärende Redogörelse för fallet ”N” samt” Initiativ- utredning 
om behov av en tillnyktringsenhet i Borås.” Upprättad föredragningslista med 
ovanstående tillägg godkänns.    
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§ 65 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Informationen läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

  Hans informerar om att mötet ”Framtidens socialtjänst” sker den 14 juni 

8.30-12.00 och där medverkar presidiet samt representanter från 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

 Vi har haft inbrott i IFO´s lokaler, vilket kommer att bli kostsamt för 

förvaltningen då ett stort antal datorer och telefon blev stulna.  

 Stadsrevisionen gör revision kring effekter av Corona och IFO är utsedd att 

revideras.  

 Påminner om datumet för Budgethalvdag via teams förmiddag den 15/6 

08.30-12.00    
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§ 66 Dnr IFON 2020-00210 1.2.3.25 

Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna komplettering till hemlöshetskartläggning 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kommunstyrelsens beslut, 2020-02-17, fick Individ- och familjeomsorgs-
nämnden i uppdrag att särskilt fokusera på äldre i hemlöshetssituation kopplat 
till arbetet med Sociala bostäder i hemlöshetskartläggningen, 2020. 

 

 

 

 

Metod 

Den årliga undersökningen av hemlöshet i Borås Stad utgår från Socialtjänstens 
ansvarsområde. Enkäter skickas till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen för att 
uppmärksamma personer i hemlös situation inom socialtjänstens alla 
målgrupper. Analys av inkomna uppgifter sker bland annat i samverkan med 
medarbetare från Vård- och äldreförvaltningen för att gruppen äldre ska 
omhändertas i analysen.  

Resultat 

I 2020 års undersökning registrerades totalt 26 personer över 65 år. 22 av dem 
uppgavs vara inom situation 3, det vill säga långsiktiga genom kommunen 
ordnade boendelösningar såsom socialt andrahandskontrakt och 
träningslägenhet. Kaptensgatans missbruksboende och Badhusgatan 1B för 
personer med samsjuklighet är exempel på sådana typer av boende. 

Resterande 4 personer registrerades inom situation 1, 2 och 4. Någon djupare 
presentation av dem, deras personliga och ekonomiska förhållanden kan inte 
göras på grund av huvudregeln gällande sekretess i statistikverksamhet (24 kap. 
8 § första stycket OSL). 

Av de 22 personer i situation 3 kan konstateras att 20 är män, flertalet är 
ensamstående och svenskfödda. Faktorer som bidragit till hemlösheten uppges 
för flertalet vara en kombination av vräkning på grund av obetald 
hyra/störningar/annan vräkningsgrundform och någon form av 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

missbruksproblematik. 19 av personerna har varit i hemlöshetssituation under 4 
år eller längre. Enbart 1 person har varit hemlös under 1 år. Samtliga har stöd 
och hjälp genom flera kommunala insatser.  

 

 

 

 

 

Strukturell hemlöshet 

Eftersom undersökningen fokuserar på socialtjänstens målgrupper finns flera 
hemlösa grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan 
vara grupper som är hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och 
inte främst utifrån en social problematik. Exempel på sådana grupper kan vara 
separerade, unga vuxna, men också äldre som inte har kontakt med 
socialtjänsten eller som erbjudits stöd men som tackat nej.  

Äldre prioriteras fortsatt i det förebyggande arbetet kring avhysningar och då 
äldre personer stannar över natt på Badhusgatan1A (Härbärget), uppmuntras de 
att söka hjälp och stöd för sin situation.  

Vård- och äldreförvaltningen har uppmärksammat en typ av strukturell 
hemlöshet då kontakt skett med ett antal äldre med vårdbehov. De äldre har 
bott i trångboddhet tillsammans med familj eller andra personer. 
Förutsättningarna för att flytta till eget boende har varit liten och 
komplikationer i stödet kan uppstå utifrån vårdpersonalens arbetsmiljö i det 
specifika ärendet.   

I ovanstående exempel handlar det om bostadsmarknaden i stort gällande både 
tillgång till lägenheter och de ekonomiska förutsättningar personen har, men det 
kan även handla om kulturella skillnader. I många andra länder bor och lever 
generationer tillsammans på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige idag.  

Utifrån den strukturella hemlösheten är den översiktsplan och dokument 
gällande bostadsförsörjningen som antogs i Kommunfullmäktige 2019 viktiga. 
Där finns exempelvis särskilt fokus på trygghetsbostäder.  

Boendeuppdraget 

I januari 2021 övertog Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvaret för att 
utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. 
Målgruppen för insatsen socialt kontrakt/boendesocial insats med 
andrahandskontrakt är de grupper som har speciella svårigheter att på egen 
hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt utsatt 
grupp med behov av insatser från socialtjänsten. 
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Hittills kan konstateras att antalet samtal ökar för varje månad och att flertalet 
som tar kontakt inte innefattas i målgruppen. I dagsläget är det sju pågående 
ärenden där personerna är 65 år eller äldre. Några slutsatser kring dessa ärenden 
kan inte dras i dagsläget. Att det blivit ”en väg in” för alla som ansöker om stöd 
med boende finns nu en större möjlighet till en helhetsbild och att följa 
ärendena statistiskt över tid. Detta ger ett kunskapsunderlag i resonemang och 
analys i kommande hemlöshetskartläggning.     
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§ 67 Dnr IFON 3870  

Dialog Riskanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Dialogen läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

 Maria Svensson redovisar för de 22 olika riskområden och en dialog förs kring 
värdering av risker inom de olika områdena.  Maria redovisar för vilka risker 
som värderas högt och sammanställer detta för redovisning i juninämnden.    
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§ 68 Dnr IFON 2021-00041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter april 2021, tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 
april 2021, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till 
Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Tertial 1 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 69 Dnr IFON 2021-00055 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.  

Den föreslagna förändringen berör beslut på nämndens vägnar i brådskande 
ärenden. När inte beslut i socialt utskott kan avvaktas har nämndens 
ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande eller annan nämndledamot 
som nämnden utsett, möjlighet att besluta på nämndens vägnar. Fattade beslut 
redovisas till sociala utskottet via delegationslistor. I nuvarande 
delegationsordning är ledamöterna i sociala utskottet utsedda till att fatta dessa 
beslut. Ett tillägg görs nu så att även ersättare i sociala utskottet ges denna 
delegation. Förändringen medför att det underlättar att täcka upp för 
beslutsfattande under jourtid, kvällar, helger och sommarperioden. 
 
Nedan redogörs för de punkter i delegationsordningen där dessa tillägg 
kommer att göras utifrån förslaget. 
 

2.29 

Inhibition vid mottagande av ärenden från annan kommun 

2.A.2 och 4 

Omedelbart omhändertagande av barn enligt LVU 

2.A.10,13,14 

Beslut som rör var den unge ska vistas vid ett omedelbart omhändertagande, 
reglering av umgänge och beslut om att inte röja vistelseort 

2.A.21,23,26 

Beslut som avser flyttningsförbud i samband med en placering utom hemmet 

3.17 

Beslut om ansökan hos IVO om överflyttning av ärende till annan kommun 

3.A. 4 och 6 
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Beslut om omedelbart omhändertagande enl LVM och beslut om upphörande 
enl samma lag 

4.4 

Anmälan till IVO om allvarligt missförhållande enl Lex Sarah 

5.34 

Yttrande till IVO, JO och DO         

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden                                          
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§ 70 Dnr IFON 2021-00040 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna Redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31.e mars 2021.     

Sammanfattning av ärendet 

Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan fjärde kvartalet 2020. Föregående 
kvartal rapporterades sex ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras fjorton. 
Tretton avser insatser inom området barn och unga medan en insats avser 
området vuxen/unga vuxna. Av insatserna inom barn och unga-området gäller 
tre kontaktperson, fyra kontaktfamilj, ett familjehem och fem öppenvård. 8 
flickor och 5 pojkar berörs. Inom vuxen/unga vuxna-området är det en man 
vars beviljade boendesociala insats med andrahandskontrakt inte verkställts. 

 

 

 

Analys 

Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktpersonen och familjehem, som i 
grunden bygger på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna, pågår ett 
omfattande och kontinuerligt arbete att rekrytera och utreda nya 
uppdragstagare. Det är dock generellt sett svårt att hitta nya uppdragstagare 
som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt om det finns specifika behov. 
Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta 
tid att hitta lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade insatser 
kan dröja.  

Gällande öppenvård och boendesocial insats med andrahandskontrakt, så har 
verkställigheten försenats av olika anledningar eller så har personerna i fråga 
tackat nej av annan förekommen anledning. Detta har medfört att beslut inte 
varit möjligt eller lämpligt att verkställa. Samtliga insatser gällande öppenvården 
har nu verkställts.  

Beslutsunderlag 

Slutrapport kvartal 1 2021  
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§ 71 Dnr IFON 2021-00043 1.2.3.25 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2021, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga rapporten till 
handlingarna samt att översända denna till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har inga uppdrag som inte finns med i budget. Utifrån detta finns 
inget att rapportera.  
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§ 72 Dnr IFON 2021-00030 1.2.3.0 

Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till 
revidering av Visionen för Borås med inlämnande av synpunkter och förslag till 
tillägg.   

Protokollsanteckning  
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet, se 
protokollsanteckning.      

Sammanfattning av ärendet 

Visionen Borås 2025 som togs fram 2012, har nu reviderats och en 
remissupplaga har tagits fram för utskick till remissinstanser. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden är en av dessa remissinstanser.  

Sammanfattningsvis anser nämnden att budskap och innehåll i den reviderade 
visionen är bra och är en utveckling av den tidigare texten i Visionen Borås 
2025. Det är bra att inte ha med en tidsgräns i det nya reviderade förslaget till 
Vision utan att revidera när det finns behov av detta. Nämnden har dock 
synpunkter särskilt på vissa visionsområden där nämnden gärna ser 
förändringar och i vissa fall tillägg till såväl budskap som text under 
visionsområdet. Synpunkterna till de olika delarna av remissupplagan 
framkommer nedan. 

Del i visionen:  

 

Synpunkter:

Inledningen Det är bra att i inledningen tydligt uttala att en ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet är grunden för val och beslut. 

Nämnden ser även positivt på att det uttrycks att ”visionen är 

vår” som tydliggör att den är till för alla som bor i, arbetar i eller 

behöver staden för omsorg, stöd eller service. Här har 

nämnden inga övriga synpunkter utan anser att detta är en bra 

koncis inledning. 

Visionsområde 1: Människor möts 

i Borås 

Det är positivt att lyfta fram att det ska finnas platser för alla att 

mötas och där man tar tillvara varandras erfarenheter. Vi kan 

dock se att det vore ett värde att i detta visionsområde ha med 

ordet ”olikheter”.  T.ex. Möten berikas av olika erfarenheter 

och olikhet. Detta utifrån att det kan få fler av Borås stads 

medborgare att känna igen att Visionen även talar till dem. 
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Visionsområde 2: Möjligheter och 

mod att utvecklas 

 

 

 

 

 

 

Det är positivt att visionen tar avstamp i människors egen kraft 

och egna resurser. En synpunkt är att det kan finnas skäl att 

utöver att bekräfta och ta tillvara även i texten få med 

möjligheten att få stöd och kompensation där kraften och 

resurserna brister. För att synliggöra och bekräfta medborgare 

med funktionshinder, sjukdom och social problematik kan det 

vara viktigt att visionen uttrycker önskan att stödja där behov 

finns för att kunna utvecklas. 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

Positivt att den reviderade Visionen lyfter behovet av service, 

möjligheten till fritidsaktiviteter och även anpassning efter 

invånarnas behov i våra bostadsområden. En synpunkt är att 

nämnden ser det värdefullt att utöver att nämna att det ska 

finnas ett utbud av bostäder för olika åldrar och 

familjesituationer även uttrycka att det ska finnas ett utbud av 

bostäder som passar olika personers livssituation och 

ekonomiska situation.  

Visionsområde 4: Omsorg om 

miljön och varandra  

Utveckla gärna texten som handlar om den socialt hållbara 

dimensionen i visionsområde 4. Ekologisk hållbarhet är mer 

utvecklat i området, vilket är bra och förtydligande. På samma 

sätt bör även området social hållbarhet utvecklas i texten. 

Budskap såsom ”en stad som rymmer alla” eller ” en stad där 

alla har möjlighet och villkor som ger möjlighet att vara aktiva i 

samhället” skulle förmedla en inriktning mot en socialt 

hållande och hållbar stad. Frågan är om målbilden i Socialt 

Hållbart Borås borde finns invävd i visionen tex.” Staden som 

stärker förutsättningarna för jämlika livsvillkor” 

Ingen tidshorisont, istället 

revideras visionen kontinuerligt 

vid behov 

Nämnden ser positivt på detta förslag. 

Övriga synpunkter:   

         

Beslutsunderlag 

Remiss: Revidering Visionen Borås 2025                  
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§ 73 Dnr IFON 2021-00054 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2021-05-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Integrerat team, insatser mot särskilt 
utsatta barn och unga. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Socialrådgivare på mötesplatser. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Årsredovisning 2020.  

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Personalekonomisk redovisning 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-29 Stöd till Borås näringsliv. 
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§ 74 Dnr IFON 2021-00053 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2021-05-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2021-04-15 Protokoll 

Extra socialutskott 2021-04-19 Protokoll 

Socialutskott 2021-04-29 Protokoll               
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§ 75 Dnr IFON 2021-00075 3.7.3.25 

Initiativärende- Redogörelse för fallet "N" 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning. Svar på 
initiativärendet behandlas på nämndens möte i juni.          

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende 
”Redogörelse för fallet ”N”, svar på initiativärendet kommer att ges vid 
nämndens möte i juni.                    

Beslutsunderlag 

Bilaga Redogörelse för fallet ”N”.                 
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§ 76 Dnr IFON 2021-00078 1.1.3.1 

Initiativärende- utredning om behov av en 
tillnyktringsenhet i Borås 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning. Svar på 
initiativärendet behandlas på nämndens möte i september       

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna och Kristdemokraterna lägger vid dagens sammanträde fram ett 
initiativärende ”utredning om behov av en tillnyktringsenhet i Borås”.  
Förvaltningen redovisar ett svar vid septembernämnden.               

Beslutsunderlag 

Utredning om behov av en tillnyktringsenhet i Borås             
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§ 77 Dnr IFON 2021-00067 3.7.2.25 

Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 78 Dnr IFON 2021-00068 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 79 Dnr IFON 2021-00069 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 80 Dnr IFON 2021-00070 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 81 Dnr IFON 2021-00071 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 82 Dnr IFON 2021-00072 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning enligt 14 § andra stycket punkt 
1 LVU. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 83 Dnr IFON 2021-00073 3.7.2.25 

Ansökan om vårdnadsöverflytt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 84 Dnr IFON 2021-00074 3.7.2.25 

Yttrande till Tingsrätten 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende 

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 85 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

 Inget att notera.    
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