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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 22 februari 2022 kl 14:00-16:45, paus 15:40-15:50 

Ledamöter 
Ernad Suntic (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Maria Hyllstam (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Tord Andersson (S) Ersätter Muharrem Binaku (S) 
Ninni Dyberg (S)  

 

 
 

 

Camilla Kvibro Ståhl (S) Ersätter Thomas Strand (L) 
Vivi Roswall (M) 
Pernilla Gustafsson (M) Ersätter Marcus Robertsson (M) 
Annika Pehrsson (SD) 
Inger Landström (V) 

Ersättare 
Terese Bäckström (S)   §§ 17-27    
Irene Samuelsson (C) 
Daniel Stadig (SD) 

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Marianne Gunnarsson, verksamhetschef 
Per-Olof Jinnegård, controller 
Jeanette Zachau, chef för kvalitet och utveckling 
Martina Sandblom, HR-chef 
Amira Peljto Sirriyeh, socialt ansvarig samordnare 
Karolin Lindh, VFU-student  §§ 17-31 
Ellen Marinder, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Justering äger rum via digital signering den 24 februari 2022.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 25 februari 2022. 

Paragrafer §§ 17-33 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Ellen Marinder 

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

Justerare  ..........................................................................  
 Hasse Ikävalko 
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§ 17 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Hasse Ikävalko väljs till justerande person med Maria Hyllstam som ersättare. 
Justeringen äger rum via digital signering den 24 februari 2022.  
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§ 18 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs utan justeringar.  
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§ 19 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har hävt restriktioner har vi 
påbörjat en stegvis återgång till att arbeta mer på plats på kontoren. Vi iakttar 
försiktighet och gör en bedömning av vilka möten som är lämpliga att 
genomföra fysiskt och vilka som är bättre att genomföra digitalt.  

Innan nämndens sammanträde den 29 mars kommer vi att ha en utbildning och 
workshop för nämndens ledamöter och förvaltningsledningen som handlar om 
intern kontroll. 

Det har pågått en spridning av desinformation kring svensk socialtjänst arbete 
med särskilt fokus på omhändertagande av barn och LVU. Vi har 
uppmärksammat detta och samarbetar med bland annat CKS. På Borås Stads 
hemsida har vi publicerat information om Socialstyrelsens hemsida där det finns 
mycket bra information om svensk socialtjänst. 

Socialt ansvarig samordnare presenterar de lagändringar som lex Lilla hjärtat 
föreslår.  
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§ 20 Dnr IFON 2022-00003 1.2.3.2 

Årsredovisning 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2021 ansvarat för att 
fullgöra kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgens delområde 
barn och familj, unga vuxna, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har 
även haft ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser 
boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den 
ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden har ansvarat över två av 
Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag 
gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. 

Under våren fick nämnden ett budgettillskott med 6 000 tkr som tilldelades en 
utökning av Myndighet Barn och unga, utökning av öppenvården, ett mobil 
team för unga 13-20 år samt för inrättandet av avhopparverksamheten. 
Nämnden har deltagit i arbetet med Socialt hållbart Borås och är med i den nya 
verksamheten för att omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och 
har en socialrådgivartjänst knuten till denna verksamhet. Nämnden deltar även i 
ett verksamhetsutvecklarprojekt benämnt Team Domino i samverkan med 
Grundskolenämnden som syftar till att finna arbetssätt som bidrar till att 
minska skolfrånvaro. 

Coronapandemin har 2021 påverkat Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamheter liksom många andra av Borås Stads verksamheter. 

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga har ökat under flera år och 
nämnden ser stora ökningar kopplat till kriminalitet och psykisk ohälsa. 
Ökningen har fortsatt under 2021. 

I februari månad startade arbetssättet med den nya boendeprocessen och 
nämnden tog över ca 20 sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Den nya 
processen har medfört att ett antal fler personer sökt insatser kring sin 
boendesituation och även fått stöd beviljat. 

I början av året startade Mini-Maria sin verksamhet och fick snabbt kontakt 
med många unga med drogproblematik. Verksamhetens arbetssätt har visat på 
underlättad samverkan och en enklare väg för denna målgrupp att få hjälp. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 10 462 tkr, 
främst beroende på köp av externa familjehemsplaceringar, köp av platser 0-12 
år, samt köp av platser tvång i öppenvård för vuxna.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden  
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§ 21 Dnr IFON 2022-00004 1.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 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:a december 2021.    

Ärendet i sin helhet 

Fjärde kvartalet 2021 är det 17 ej verkställda beslut som rapporteras. Nio av 
dem avser insatser inom området barn och unga medan åtta insatser avser 
området vuxen.  

Av insatserna inom barn och unga-området gäller sex kontaktfamilj, en 
kontaktperson och en extravuxen. Fem flickor och fyra pojkar berörs.  

Inom vuxenområdet är det fyra som inte fått sin boendesociala insats med 
andrahandskontrakt verkställd, två som beviljats externt boende och två som 
beviljats internt boende, vilka inte verkställts. Samtliga personer som inte fått 
beviljade insatser verkställda är män.  

Ur ett lite längre tidsperspektiv har antalet ej verkställda beslut ökat jämfört 
med 2019. Tredje kvartalet 2021 var det ett högt antal ej verkställda beslut, 27 
stycken. Under kvartal 4 har verksamheten arbetat systematiskt för att minska 
de ej verkställda besluten och antalet landade på 17 ej verkställda beslut.  

Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen 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. 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.  

Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan individ- och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för myndighetsutövningen för 
målgruppen. Individ och familjeomsorgsnämnden har i samverkan med 
Arbetslivsnämnden startat ett professionellt forum för dialog i syfte att 
verkställa besluten snabbare.  

Samtliga personer som har ett ej verkställt beslut har en alternativ lösning i 
väntan på verkställighet av beslut.  

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 4 2021      
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§ 22 Dnr IFON 2022-00005 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga årsrapporten av 
inkomna synpunkter januari – december 2021 till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Ärendet avser Individ- och familjeomsorgsnämndens inkomna synpunkter för 
perioden januari- december 2021. Under det första halvåret inkom relativt få 
synpunkter: 11 stycken. Under det andra halvåret ökade synpunkterna till 19 
stycken.  Under det första halvåret ledde några av synpunkterna till åtgärder och 
förbättringsarbete. I samband med halvårsgenomgången i augusti i år 
redovisades även att förvaltningen ser över olika sätt att stimulera och få in flera 
synpunkter då dessa är en viktig del i kvalitetsarbetet. Om ökningen under det 
andra halvåret beror på att förvaltningen blivit bättre på att fånga upp 
synpunkter, eller om det beror på att enskilda och andra intressenter haft mer 
att tycka till om förvaltningen, är i detta skede svårt att säga. Det får dock anses 
vara positivt att vi får in flera synpunkter och därmed flera möjligheter och 
perspektiv på vad som kan förbättras i vår verksamhet.  Flera av synpunkterna 
har lett till förbättringsarbete, som är pågående. Som exempel kan nämnas 
förbättring av information avseende familjerätten på Borås Stads hemsida, 
översyn av om orosanmälningar kan göras på flera digitala sätt än vad som är 
möjligt idag, förbättring av uppföljning av vissa komplexa ärenden m.fl.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter jan-dec 2021  
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§ 23 Dnr IFON 2021-00182 3.7.3.25 

Information om granskning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att ta emot granskningen och 
lägga den till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Ärendet avser den interna granskningen av det uppmärksammade fallet med 
den 15- åriga flickan. Granskningen, som är en utredning enligt SOSFS 2011:9 
5 kap 3 § punkten 6, har baserats på en genomlysning av aktuell personakt, 
genomgång av aktuella interna rutiner, samt intervju med berörda chefer och 
metodhandledare.  Fokus har varit på rättssäkerheten i ärendet. I granskningen 
tas således ställning till om socialtjänsten har agerat i enlighet med gällande rätt. 
Att ompröva eller göra nya bedömningar i ärendet har dock inte ingått i 
utredningen.  

Granskningen har resulterat i identifieringen av en brist avseende 
skyddsbedömningar, varför också en lex Sarah-utredning har inletts. Flera 
förbättringsområden har också identifierats. Sammantaget bör följande åtgärder 
utföras inom verksamheten:  

Säkerställa att skyddsbedömningar följer bestämmelserna i SoL och SOSFS 
samt interna rutiner. 

Säkerställa en god överföring av komplexa ärenden mellan enheter. 

Upprätta en rutin om uppföljning enligt 11 kap. 4a § SoL och se till att den 
följs.  

Se till att personalens grundkompetens förstärks i att göra avvägningar mellan 
barnets åsikt och socialtjänstens ansvar att skydda barnet enligt 
barnkonventionen och SoL.  

               

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning enligt SOSFS 2011:9, 5 kap 3 § punkten 6.  
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§ 24 Dnr IFON 2022-00024 3.7.3.0 

Delegationsordning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

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

Ärendet i sin helhet 

En reviderad delegationsordning antogs i januari 2022. Det har dock upptäckts 
att en viktig punkt saknas som avser fastställande av moderskap. Det är få 
ärenden per år som avser denna typ av fastställande. Det är dock av stor vikt att 
den punkten är reglerad i delegationsordningen då domstolen alltid vill ha 
delegationsordningen som underlag i dessa mål. Det finns pågående mål just nu 
varför tillägget av denna punkt inte kan invänta sedvanlig revidering av 
delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning  
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§ 25 Dnr IFON 2022-00008 1.2.3.0 

Remiss: Riktlinjer beställar-utförarmodellen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ – och familjeomsorgsnämnden tillstyrker ”Riktlinjer för beställar- 
utförarmodellen”.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
”Riktlinjer för Riktlinjer beställar-utförarmodellen”. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget.  

I riktlinjen tydliggörs rekommendationer för ett likartat arbetssätt vid köp av 
verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjen beskriver en modell i 
fem steg för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning. 
Modellen ger goda förutsättningar att komma överens om pris mellan parterna.  

Eftersom hänsyn måste tas till kritiska minimivolymer för Servicenämndens 
förmåga att upprätthålla krisberedskapen med egna resurser kan det påverka 
priset men utrymme ges å andra sidan i riktlinjen till beställaren att kunna välja 
en extern utförare.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Riktlinjer för beställar-utförarmodellen  
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§ 26 Dnr IFON 2021-00056 1.1.3.0 

Revidering Plan och Rutin vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade 
versionerna av Plan och Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser.  

Ärendet i sin helhet 

Alla förvaltningar i Borås Stad har en Plan och en Rutin för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser, beslutad av respektive nämnd.  

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär 
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting (SFS 2006:544, § 4). 
 
I planen finns dokumenterat hur förvaltningens arbete ska ledas i händelse av 
en kris. En kris är en allvarlig händelse som medför att förvaltningen inte kan 
bedriva sin verksamhet som vanligt och kräver till exempel större samordning, 
snabbare beslut och mer information och kommunikation än i vardagen.  
Det handlar om att leda under ibland kaotiska och oförutsägbara förhållanden.  
 

Krisledningsplanen aktiveras när: 

• ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav 

• det finns ett stort behov av kriskommunikation 

• det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer 
 
Kopplat till planen finns en rutin för hur förvaltningen organiserar arbetet samt 
framtagna mallar som stöd att använda i en krissituation.  

Beslutsunderlag 

1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 

2. Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära händelser  
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§ 27 Dnr IFON 2022-00006 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner rapporten ”Uppföljning av 
intern kontrollplan, 2021” samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2021. Inom området styrning och ledning bedöms följsamheten till rutiner 
vara god. Utvecklingsarbete kring dokumenthanteringsplan och därmed 
hantering av bland annat allmänna handlingar pågår och en ny process för 
avvikelsehantering och Lex Sarah implementerades under 2021. Detta anses 
leda till minskad risk gällande dessa riskbilder framöver.  

De risker som finns inom området personal bevakar HR-enheten. 
Kompetensförsörjning är en utmaning, främst inom barn och unga 
utredningsgrupper och insats. Sammanställning över vakanser följs månadsvis. 
Nytt IT-stöd har tydliggjort processen kring tillbud och arbetsskador. 

Analys av riskerna inom ekonomiområdet bedöms små förutom då det gäller 
följsamhet kring riktlinjer för representation. Kontrollen och analysen visar på 
brister, vilka kan åtgärdas genom information/utbildning kring gällande regler 
för redovisning av representation. 

Då det gäller egen verksamhet är grunden till flera av riskerna och 
kontrollmomenten att brukare ska uppleva delaktighet och medskapande i 
kontakten med oss. Att möta brukare och att ha tid för dessa möten är en 
förutsättning för delaktigheten och medskapandet. Vissa kontrollmoment har 
inte varit möjliga att genomföra, men inte alla. Det kan konstateras att alla 
brukare inte upplever delaktighet, men att vi träffar brukare i relativt stor 
utsträckning. Utifrån de uppgifter vi har, upplever flertalet brukare att de blivit 
lyssnade på och kunnat påverka det stöd de får. Samverkan är ytterligare ett 
pågående utvecklingsområde. Risken att inte kunna rekrytera tillräckligt många 
familjehem är ständigt aktuell och olika insatser kring det pågår kontinuerligt.  

Resultat, analys av kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan 
Uppföljning av Intern kontrollplan, 2021.    

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontrollplan, 2021    
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§ 28 Dnr IFON 2021-00176 1.2.4.25 

Strategisk kompetensförsörjningsplan 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Strategisk 
kompetensförsörjningsplan, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Strategisk kompetensförsörjningsplan uppdateras vid behov och senast 
vartannat år.  

Ärendet i sin helhet 

Strategisk kompetensförsörjning innebär att på kort, medellång och lång sikt ta 
tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för 
att uppnå verksamhetsmålen. 

Syfte med Strategisk kompetensförsörjningsplan: 

På ett strukturerat sätt säkra att rätt kompetens ska finnas på rätt plats i rätt tid 
och antal. 

Vägledning i hur kompetensförsörjning bidrar till att nå Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens verksamhetsmål.  

Planen beskriver strategi och process, analys, aktiviteter/åtgärder samt 
utvärdering. 

Alla nämnder ska ha en kompetensförsörjningsplan. 

Följande perspektiv har varit vägledande i arbetet med planen: 

Externt perspektiv 

Demografisk utveckling (nationellt, lokalt), rapporter SKR, Universum m.m. 

Utbildning – krav, utbud m.m.     

Nya krav 

Nya lagar, förordningar 

Internt perspektiv 

Personalstatistik 

Medarbetarenkät 

Verksamhetens förväntade utveckling 

Förändrade behov hos målgruppen   
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Kvalitativ fakta har insamlats genom intervjuer med enhetschefer utifrån 
följande uppdelning: 

Myndighet med krav på akademisk utbildning 

Insats med krav på akademisk utbildning 

Insats utan krav på akademisk utbildning 

Planen utgår från ARIUBA-modellen; Attrahera, Rekrytera, Introducera, 
Utveckla, Behålla, Avveckla.  

De aktiviteter/åtgärder som planen utmynnar i är indelade i organisationsnivå, 
operativ nivå (chef) och medarbetare och är kopplade till vardera område i 
ARIUBA-modellen.  

Samtliga aktiviteter och åtgärder kommer att samlas i en genomförandeplan 
som HR-chef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kommer att 
samordna. Områdena Rekrytera och Behålla kommer att prioriteras i den 
praktiska genomförandeplanen.          

Beslutsunderlag 

Strategisk kompetensförsörjningsplan, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, 2021   
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§ 29 Dnr IFON 2022-00007 1.1.3.0 

Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen 
av Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2021 
och lägga den till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje 
personuppgiftsansvarig ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar 
som utförs i den verksamhet som den personuppgiftsansvarig ansvarar för. För 
kommuner är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som 
räknas som personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med 
en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
nämndens ansvar.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2021   
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§ 30 Dnr IFON 2021-00078 1.1.3.1 

Initiativärende - utredning om behov av en 
tillnyktringsenhet i Borås 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka initiativärendet.  

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har i maj 2021 lämnat ett initiativärende 
avseende tillnyktringsenhet i Borås Stad. I initiativärendet anges att avsikten 
med en tillnyktringsenhet är att kunna erbjuda människor med 
missbruksproblematik en god omvårdnad och tillnyktring med god medicinsk 
säkerhet samt möjlighet att ta sig ut ur beroendet. Utifrån detta läggs ett förslag 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov och förutsättningar för en 
tillnyktringsenhet 

Behovet och möjligheten att skapa en tillnyktringsenhet Borås har varit föremål 
för dialog och övervägande vid flera tillfällen i Borås, senast samtidigt som 
Individ- och familjeomsorgsnämnden bildades 2017. En dialog och ett 
avgränsat arbete gjordes i samarbete mellan Vuxenpsykiatriska enheten vid 
Södra Älvsborgs sjukhus och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Vid 
detta tillfälle kunde man se ett behov av och stora fördelar med en 
tillnyktringsenhet i Borås. Det fanns då inte ett intresse eller förutsättningar från 
region för att gå vidare med frågan. 

Grunden i en tillnyktringsenhet är att de personer som tas om hand på 
tillnyktringsenheten behöver och får medicinsk övervakning under tiden som 
de tillnyktrar från alkohol- och/eller narkotikaanvändning. De kommer dit 
själva eller med hjälp av polis, socialtjänst eller anhöriga. Polisen kan ha 
omhändertagit personen enligt lagen om omhändertagande av berusade 
personer (LOB), samtidigt som personen är i för dåligt fysiskt tillstånd för att 
befinna sig i en polisarrest. På en tillnyktringsenhet får personen vård och 
medicinsk övervakning under en avgränsad tidsperiod, ofta 24-48 timmar. 
Detta innebär en högre medicinsk säkerhet än om personen hade varit i en 
polisarrest samtidigt som det ger möjlighet att påbörja ett motivationsarbete för 
att bryta missbruket och ta emot annan behandling. Tillnyktringsenheter startar 
alltid i samverkan mellan kommun och region där regionen har en central och 
avgörande roll i och med att det handlar om medicinska insatser. Centralt är 
dock att tydliggöra om det kan få de effekter som man önskar med att kunna 
komma in med insatser och motivation tidigare samtidigt som det ger en 
medicinskt säkrare tillnyktring. 
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Dialog har förts med Västra götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
Polismyndigheten samt i Närvårdssamverkan för att kartlägga hur övriga 
kommuner i Sjuhärad ställer sig till frågan om en tillnyktringsenhet. Vi har som 
första steg gjort en form av avgränsad förstudie för att få underlag om det finns 
intresse av och förutsättningar för att gå vidare med en mer omfattande 
utredning.     

Av detta arbete har framkommit att Södra Älvsborgs sjukhus inte upplever 
något eget tydligt behov av en tillnyktringsenhet och ser inte i dagsläget att det 
finns skäl att utreda frågan vidare genom en fördjupad utredning om en 
uppstart av en tillnyktringsenhet. Närvårdssamverkan ger inget vidare uppdrag 
för att utreda frågan vidare. Polismyndigheten bedömer utifrån sitt uppdrag att 
det inte finns ett tillräckligt underlag med personer som de kommer i kontakt 
med som är aktuella för en specifik tillnyktringsenhet som man inte hanterar i 
nuvarande form inom polismyndigheten. Verksamheten inom Vuxen 
myndighet hos Individ- och familjeomsorgsförvaltningen delar inte den bilden 
utan kan se behov av en enhet men en tillnyktringsenhet kräver ett samarbete 
där samtliga kommuner i ett län ingår i upptagningsområdet för en enhet. Då 
övriga viktiga parter i dagsläget inte ser behovet av en fortsatt fördjupad 
utredning bedöms det inte finnas förutsättningar för att gå vidare med en mer 
omfattande utredning. Det som utmynnat i samverkan är att aktuella parter, 
IFO, Polismyndigheten och vuxenpsykiatrin ska fokusera på att etablera ett 
samarbete för gemensamma frågor som rör målgruppen. På sikt kan detta 
utmynna i tydligare underlag och en samstämmighet mellan involverade 
huvudmän och kommuner om ett behov av en tillnyktringsenhet.  

Utifrån den initierade samverkan ges verksamheten i uppdrag att under första 
kvartalet 2023 återkomma med en ny rapport kring hur samverkan utvecklas 
samt aktuellt ställningstagande till frågan om tillnyktringsenhet.   
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§ 31 Dnr IFON 2022-00001 1.3.1.0 

Anmälningsärenden 2022-02-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-20 § 10 Hantering av inköpskostnader 
för skyddsmaterial     

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-20 § 11 Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning     

3. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2022-01-25 § 8 Handbok för trygghet 
i offentlig miljö, Borås Stad 

4. FSG-protokoll 2022-01-19  
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§ 32 Dnr IFON 2022-00002 1.3.1.0 

Delegationsbeslut 2022-02-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Socialutskott 2021-12-21 Protokoll 

Socialutskott 2022-01-20 Protokoll 

Socialutskott 2022-02-03 Protokoll  
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§ 33 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Inga övriga frågor.  

 




