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Datum 

2020-10-13 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,  

 

tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 14:00 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten, 

utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess. 

 

Ordinarie ledamöter deltar i mötet i lokal Pinocchio, ersättare deltar i mötet via 

Teamsuppkoppling.  

 

 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 

 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 
 
Mitt-S-samverkan  
Tisdag 20 oktober, klockan 13:00 
 
Alliansen 
Tisdag 20 oktober, klockan 13:00 
 
Vänsterpartiet 
Söndag 18 oktober, klockan 18:00 
 
Sverigedemokraterna 
Tisdag 20 oktober, klockan 13:00 
 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033-357073 eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  

mailto:margareta.jensholm@boras.se
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Ärende 

1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

 

2. Information från förvaltningschefen  

   

3. Information Social hållbarhet och mänskliga rättigheter  

  

4. Budgetuppföljning efter september 2020 

Dnr 2020-00146 1.2.4.1 1 

5. Gallring av pappershandlingar efter skanning till verksamhetssystemet 

VIVA  

Dnr 2020-00161 2.1.3.0 1 

6. Tider för nämndsammanträden och socialutskott 2021 

Dnr 2020-00154 1.1.3.0 1 

7. Anmälningsärenden 2020-10-20  

Dnr 2020-00147 1.2.3.25 1 

8. Delegationsbeslut 2020-10-20 Sekretess 

Dnr 2020-00148 1.2.3.25 1 

9. Faderskapsnedläggning  Sekretess 

Dnr 2020-00176 3.7.2.25 1 

10. Faderskapsnedläggning  Sekretess 

Dnr 2020-00177 3.7.2.25 1 

11. Faderskapsnedläggning  Sekretess 

Dnr 2020-00178 3.7.2.25 1 

12. Umgängesbegränsning   Sekretess  

Dnr 2020-00179 3.7.2.25 1 

13. Övrigt 
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Datum 

2020-10-20 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00146 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter september 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 

september 2020 med helårsprognos.                

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                       

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning september 2020, Individ- och familjeomsorgsnämnden                               

Samverkan 

Ärendet har 2020-10-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Verksamheten 2020 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2020. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektet framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Sept 2020 4(12) 

2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2019-

09 
Budget 2020 

Budget 
2020-09 

Utfall 2020-
09 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-9 884 -15 851 -11 868 -12 082 -13 851 2 000 

Politisk 
verksamh
et 

-1 734 -2 445 -1 833 -1 610 -2 445 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-51 664 -77 571 -58 072 -52 395 -76 071 1 500 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-98 764 -136 230 -98 752 -108 775 -150 277 -14 047 

Vård av 
vuxna 

-59 450 -81 744 -58 711 -63 159 -89 944 -8 200 

Flyktingve
rksamhet 

1 680 0 0 188 188 188 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 059 -2 294 0 0 3 059 

Summa -219 816 -316 900 -231 530 -237 833 -332 400 -15 500 

Nya uppdrag 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16-18 år kan få av respektive nämnd. 

Ekonomiska förutsättningar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 059 tkr. 
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Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % 

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr  

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 

 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

 Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och 
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år.   

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

 Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 tkr överfört till Vård- och 
äldrenämnden för köp av platser på Vård och omsorgsboende.   

Individ och familjeomsorgsnämnden har fått extra anslag på 11 000 tkr. De 11 000 är fördelade enligt 
nedan. 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr, köpta platser 13-20 år 

 Vård av vuxna, 1 000 tkr köp av externa platser.  

Summa kommunbidrag efter extra anslag 316 900 tkr. 

Beslutade besparingsförslag budget 2020 

 Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst 

 Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,5 tjänster till 3,5 tjänster 

 Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra tjänster till tre tjänster 

 Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten 

 Fortsätta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att 
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård, samt avslut av vård och arbeta 
enligt Strukturerat hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till 
andra vårdgivare, samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelse. 

 Se över den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka 
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan.   

Åtgärder som tillkommit under våren 2020 

 Förvaltningen kommer att minska med 8 tjänster under perioden augusti-december 2020. 1 
tjänst av dessa motsvarar kostnadsminskningen av den interna öppenvården på Dialogcentrum  

 Kartlägga målgrupper inom öppenvården. Det finns behov av att frigöra resurser för brukare 
med omfattande behov och kartläggningen syftar till att se om det går att göra omprioriteringar 
och förändringar i arbetssätt. 

 Uppföljning av familjehemsvården för att se om det finns ytterligare andra möjligheter till att 
öka rekryteringen av egna familjehem. 

 Uppehåll under året i Hopptornets verksamhet för att frigöra resurser och underlätta 
hemtagning från institution. 

 Bortprioritera stöd till anhöriga utifrån missbruk på Yxhammarmottagningen. 

 Bortprioritera målgrupp för det vräkningsförebyggande arbetet.  
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Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 500 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration + 2 000 tkr 

 Politisk verksamhet + - noll 

 Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 14 047 tkr 

 Vård av vuxna - 8 200 tkr 

 Flyktingverksamhet + 188 tkr 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 15 500 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har volymökningar avseende heldygnsplaceringar i likhet med de 
flesta kommuner. Antalet personer som behöver stöd av nämndens verksamhet har även ökat stegvis 
under de senaste åren. Fler får även öppenvårdsinsatser. Sammantaget är detta utmaningar för 
nämndens ekonomi och nämnden arbetar med att se över verksamheter, arbetssätt och 
effektiviseringsmöjligheter. Fler ungdomar med mycket komplex och sammansatt problematik har 
tillkommit under hösten 2019 och våren 2020. Detta märks särskilt i gruppen 17-21 år. Enheten unga 
vuxna som arbetar med målgruppen 18-26 år har behövt placera flera unga med missbruk, psykisk 
problematik utåtagerande problematik. Strävan att göra kortvariga institutionsplaceringar och sedan 
försöka hitta lösningar på hemmaplan med öppenvårdsinsatser. 

En tydligare inriktning mot vård och insatser i den egna hemmamiljö och det egna nätverket 

Redan nu strävar nämnden efter lösningar på hemmaplan istället för placeringar. Nämnden har uttalat 
en ytterligare strikthet i bedömning vid placering på institution och att i pågående placeringar pröva 
vård i den egna hemmiljön och nätverket med de olika öppenvårdsinsatserna. Detta förväntas ge 
ytterligare kostnadsminskningar. Denna inriktning kan innebära att vissa öppenvårdsresurser utökas för 
att undvika placering eller för att möjliggöra ett avslut av en placering. Vårdtidens längd ska även noga 
övervägas med återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till förmån för 
insatser i familjehem eller i hemmamiljön. 

  

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 2 000 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 
Verksamheten är en förebyggande insats. 
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Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.   

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår.  

 Social jour, där även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2020 med 664 282 kr. 

Verksamhet beräknas göra ett plusresultat med 1 500 tkr, framförallt beroende på att alla tjänster inte är 
tillsatta under året. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom, fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan januari 2018 och riktar sig till föräldrar 
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 14 047 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 18 629 tkr 

De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna: 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 11 958 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 9 981 tkr 

 HVB 0-12 år, plus minus 520 tkr 

 Öppenvård, plus 3 830 tkr 

 Övrig verksamhet plus 4 582 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under 
året. 
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Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-09-30, 164 st 

 2020-08-31, 171 st 

 2020-07-31, 180 st 

 2020-06-30, 179 st 

 2020-05-31, 177 st 

 2020-04-30, 180 st 

 2020-03-31, 176 st 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st.  

Snitt 202001–202009, 175 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-09-30, 160 st 

 2019-08-31, 156 st 

 2019-07-31, 163 st 

 2019-06-30, 157 st 

 2019-05-31, 161 st 

 2019-04-30, 156 st 

 2019-03-31, 151 st  

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st. 

Snitt 201901–201909, 157 st. 

Snitt 201901–201911, 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-09-30, 249 st 

 2020-08-31, 226 st   

 2020-07-31, 232 st 

 2020-06-30, 245 st 

 2020-05-31, 221 st 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st. 

Snitt 202001–202009, 229 st 
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Jämfört med år 2019: 

 2020-09-30, 215 st 

 2020-08-31, 198 st  

 2019-07-31, 198 st  

 2019-06-30, 206 st 

 2019-05-31, 195 st 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st. 

Snitt 201901–201909, 199 st. 

Snitt 201901–201911 198 st 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. En utökning med 0,5 % 
samordnare är beslutad för 2020. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och 
unga vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas. 

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för 
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvar, för där målet 
är kvarboende och att beviljade andrahandskontrakt övergår i egna kontrakt. 

Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 
Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att 
resultera i att ALF övertar anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av 
andrahandskontrakt för klienter i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Den 
förändrade organisationen har försenats och kommer att starta i sin helhet i januari 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett externt stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med 
psykisk ohälsa som behöver en långsiktig boendelösning. 

IFO vuxen har sedan juni en öppenvårdsmottagning istället för två då Cedern flyttade till samma 
lokaler som Yxhammarmottagningen. Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med 
riskbruk, missbruk eller beroende. En del i mottagningens arbete är den strukturerade 
öppenvårdsmodellen "Smedjan". Inom insatserna finns även mobila team. 
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IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 8 200 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 4 186 tkr (Sammanlagd kostnad 6 882 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 4 349 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av platser specialboende, familjehem, öppenvårdsplatser samt Institutionsvård 
LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 335 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-09-30, 62 st 

 2020-08-31, 69 st  

 2020-07-31, 68 st 

 2020-06-30, 68 st  

 2020-05-31, 56 st 

 2020-04-30, 49 st 

 2020-03-31, 49 st 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202009, 57 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-09-30, 45 st 

 2019-08-31, 50 st 

 2019-07-31, 50 st  

 2019-06-30, 52 st 

 2019-05-31, 55 st 

 2019-04-30, 55 st  

 2019-03-31, 56 st  

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st. 

Snitt 201901–201909, 53 st. 

Snitt 201901–201911, 52 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-09-30, 77 st 

 2020-08-31, 78 st 

 2020-07-31, 73 st 

 2020-06-30, 71 st 

 2020-05-31, 82 st 

 2020-04-30, 86 st 

 2020-03-31, 93 st 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st. 
Snitt 202001–202009, 81 st. 
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Jämfört med år 2019: 

 2019-09-30, 81 st 

 2019-08-31, 83 st 

 2019-07-31, 77 st 

 2019-06-30, 76 st 

 2019-05-31, 85 st 

 2019-04-30, 88 st 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st. 

Snitt 201901–201909, 81 st. 

Snitt 201901–201911, 81 st 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller internt stödboende. 
Ett fåtal platser köps externt. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 187 667 kr. överskottet beror på uppbokningar från år 
2019. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande asylsökande som är över 18 år. I avtalet ersätts 
föreningen Agape med 28 tkr per månad. Kostnaden kan rymmas inom de medel som ersätts av 
Migrationsverket men eventuellt så kan nämnden komma att göra ett underskott inom denna 
verksamhet. Utöver de som ges boendelösning inom denna överenskommelse så har verksamheten 
några som under året fyller 18 år och som kan ge en kostnad som inte ersätts av Migrationsverket. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-09-30, 5 st 

 2020-08-31, 6 st 

 2020-07-31, 9 st 

 2020-06-30, 8 st 

 2020-05-31, 24 st 

 2020-04-30, 24 st 

 2020-03-31, 26 st 

 2020-02-29, 32 st 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001–202009, 19 st. 
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 2019-09-30, 60 st 

 2019-08-31, 74 st 

 2019-07-31, 78 st 

 2019-06-30, 79 st 

 2019-05-31, 80 st 

 2019-04-30, 80 st 

 2019-03-31, 84 st  

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st. 

Snitt 201901–201909, 81 st. 

Snitt 201901–201911 75 st. 

  

  

3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  160 140 164 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  215 220 249 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  60 40 5 

5 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  45 61 62 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  81 75 77 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-20 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00161 2.1.3.0 
 

  

 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

verksamhetssystemet VIVA  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att inkommande 

pappershandlingar, som tillhör ett ärende i verksamhetssystemet VIVA, skannas 

för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska förvaltningen 

säkerställa att  

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 

Stadsarkivets anvisningar.  

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.  

Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar 

informationens bevisvärde.  

 

Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som 

inkommit till myndigheten från och med den 1 januari 2021.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till 

verksamhetssystemet VIVA 

Bakgrund 

Borås Stad bedriver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att möjliggöra 

digital arkivering från verksamhetssystemet VIVA till kommunens e-arkiv. För 

att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 

VIVA ska ha en helt digital handläggningsprocess, från det att ett ärende 

initierats till att det arkiveras.  

Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 

inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och 

företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad handläggningsprocess 

som är helt digital önskar Borås Stad därför att skanna inkommande 

pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i VIVA.   

Förutsättningar  

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 

Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 

elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 

handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 

myndighetsbeslut om att gallring får ske. 

Även om IT-vård och Omsorg, i sin roll som förvaltningsorganisation, ansvarar 

för VIVA och för att nödvändig funktionalitet finns rörande bevarande och 

gallring, är respektive myndighet som använder systemet, ansvarig för den 

information man hanterar i VIVA. Det medför att det inte går att fatta ett 

kommunövergripande gallringsbeslut om att ersätta pappershandling med 

digital handling i VIVA, utan varje kommunal myndighet som nyttjar systemet 

måste fatta ett eget beslut om detta.  
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Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 

Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av 

hur informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att 

arkivera handlingarna från VIVA digitalt krävs att man, utöver den digitalt 

upprättade informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen 

av inkomna pappershandlingar.     

För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i 

VIVA, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier 

är uppfyllda: 

 

Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  

Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det 

är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i 

vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 

   

Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 

betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 

autenticiteten.  

Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 

skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information 

i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 

Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  

 

Kontroll har gjorts att gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller 

påverkar informationens bevisvärde. 

Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 

eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 

förhållande. 

Viktor Lundberg 

IT-arkivarie 
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Tider för nämndsammanträden och socialutskott 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättat förslag till 
sammanträdesdagar för 2021.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträden är öppna för 
allmänheten, utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess. 
Nämndhandlingar finns tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före 
nämndsammanträdet.  

Socialutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.      

Nämndsammanträden – tisdagar kl 14.00 
26 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti,  
14 september, 19 oktober, 23 november, 14 december.  
 
Socialutskott – torsdagar kl 8.30  
7 januari (om behov), 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 mars, 18 mars,  
1 april, 15 april, 29 april, onsdag 12 maj, 27 maj, 10 juni, 24 juni, 8 juli,  
5 augusti, 19 augusti, 2 september, 16 september, 30 september, 14 oktober,  
28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 23 december.       

Samverkan 

Ärendet har 2020-10-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Anmälningsärenden 2020-10-20  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

Anmälningsärenden 

1. Revidering Visionen Borås 2025 

Kommunstyrelsens beslut § 332 

 

2. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar 

ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07  § 327 

 

3. Svar på Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21 § 357 

 

4. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 121 

 

5. Digital strategi 2020 

Kommunfullmäktiges beslut  § 119 

 

6. Hantering av inköpskostnader med anledning av Coronapandemin 

Kommunfullmäktiges beslut  § 116  

 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2020-10-20  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott 2020-09-24 protokoll  

 

2. Extra Socialutskott 2020-10-05 protokoll  

 

3. Socialutskott 2020-10-08 protokoll   

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 


