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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 
Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 17 maj 2022 kl 13:00-16:38.  
Paus och ajournering 14:14-14:30, paus 15:48-15:53. 

Ledamöter 
Ernad Suntic (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Maria Hyllstam (MP), 2:e vice ordförande 
Irene Samuelsson (C) 

Kl 13:00-15:53 §§ 65-68, 73-78 
Ersätter Maria Hyllstam (MP) § 69-72, 79 

Eva Axell (S)  

 
 

Camilla Kvibro Ståhl (S) Ersätter Muharrem Binaku (S)  
Ninni Dyberg (S) 
Kjell Karlsson (L) 
Vivi Roswall (M)  

 
Pernilla Gustafsson (M)  

Valeria Kant (KD) 

Ersätter Marcus Robertsson (M) Kl 13:00-15:34  
§§ 65-68, 73-78 
Ersätter Pernilla Gustafsson (M) §§ 69-72, 79 

Annika Pehrsson (SD) 
Daniel Stadig (SD) 

§§ 65-76, 79 
Ersätter Annika Pehrsson (SD) §§ 77-78 

Inger Landström (V)  

Ersättare 
Terese Bäckström (S)   Kl 13:47-16:38  
Irene Samuelsson (C)   §§ 65-68, 73-78 
Valéria Kant (KD)   §§ 65-68, 73-78 
Daniel Stadig (SD)   §§ 65-76, 79 
Linda Johansson (V) 

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef  
Marianne Gunnarsson, verksamhetschef §§ 65-73, 79 
Martina Sandblom, HR-chef, medverkar via Teams §§ 65-73, 79 
Per-Olof Jinnegård, controller §§  65-69 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare § 68 
Marie Strandberg, metodhandledare §§ 77-78 
Liselotte Book, socialsekreterare §§ 77-78 
Karolin Lindh, VFU-student 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare 

Justeringens plats och tid 
Justering äger rum via digital signering den 19 maj 2022.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 maj 2022.  

Paragrafer §§ 65-79 
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Ordförande VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name 
Ernad Suntic 

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name 
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Sekreterare  VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name 
Margareta Jensholm 
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Ärendelista 
§ 65 

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare ........................... 4 
§ 66 

Fastställande av föredragningslista .................................................... 5 
§ 67 

Information från förvaltningschefen .................................................... 6 
§ 68 

Dialog om Intern kontrollplan .............................................................. 7 
§ 69 Dnr IFON 2022-000541.2.4.1 

Budgetuppföljning efter april 2022, tertial 1 ........................................ 8 
§ 70 Dnr IFON 2022-000321.2.3.25 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad ..... 9 
§ 71 Dnr IFON 2022-000571.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2022 ...................... 10 
§ 72 Dnr IFON 2022-000581.2.3.25 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, 
nämndens rapport ............................................................................ 11 

§ 73 Dnr IFON 2022-000133.7.3.25 
Anmälningsärenden 2022-05-17 ...................................................... 12 

§ 74 Dnr IFON 2022-000551.2.3.25 
Delegationsbeslut 2022-05-17 ......................................................... 13 

§ 75 Dnr IFON 2022-000653.7.3.1 
Faderskapsnedläggning ................................................................... 14 

§ 76 Dnr IFON 2022-000663.7.3.1 
Faderskapsnedläggning ................................................................... 15 

§ 77 Dnr IFON 2022-000673.7.3.1 
Umgängesbegränsning .................................................................... 16 

§ 78 Dnr IFON 2022-000683.7.3.1 
Umgängesbegränsning .................................................................... 17 

§ 79 
Övrigt ............................................................................................... 18 
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§ 65  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M) med 
Inger Landström (V) som ersättare. 

Justeringen äger rum via digital signering den 19 maj 2022. 
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§ 66  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs utan justeringar. 
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§ 67  

Information från förvaltningschefen  

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

Sammanfattning av ärendet 
Omorganisationen 
Hans Abrahamson informerade om den pågående omorganisationen. 
Förvaltningen har tagit fram organisatoriska förändringar som rör 
Vuxenverksamhetens område, riskanalys av förslaget är inplanerat och beslut är 
tänkt att fattas 2022-06-02. Förvaltningen arbetar vidare med att se över även 
andra delar av organisationen. 

Nämnden kommer att ges fortlöpande information om när och hur 
förändringarna kommer att genomföras.   

 

 

Lokalfrågan 
Förvaltningen har tagit fram en plan för att flytta förvaltningsledning och 
Kvalitet- och utvecklingsenhet från Österlånggatan 74, till befintliga lokaler på 
Fabriksgatan 11.  

Förslaget är att använda cafeterian 6 plan, Österlånggat 64 som nämndens 
möteslokal. Förslaget ska först riskbedömas och därefter beslut. 

Ett arbete pågår med att se över möjligheten att koncentrera förvaltningens 
kontorslokaler till Fabriksgatan 11 och Österlånggatan 64 och samtidigt lämna 
de lokaler som idag finns på Österlånggatan 74. 

Nämnden hålls fortlöpande informerad kring detta arbete, beslut i nämnden 
avseende lokalerna förväntas tas under hösten. 
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§ 68 

Dialog om Intern kontrollplan 
Nämnden förde dialog kring ärendet Intern kontrollplan som kommer att bli ett 
beslutsärende vid juninämnden.  
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§ 69 Dnr IFON 2022-000541.2.4.1 

Budgetuppföljning efter april 2022, tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 
april 2022, 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 
1. Tertial 1 2022 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 70 Dnr IFON 2022-000321.2.3.25 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner föreslagna åtgärder utifrån 
”Revisionsrapport- Granskning av barnkonventionen” samt översänder den till 
Stadsrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås Stad har gett Ernst & Young (EY) uppdrag att granska 
stadens arbete med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vidtagit åtgärder för att 
säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 
ändamålsenligt. Granskningens sammanfattande bedömning är att 
Kommunstyrelsen och de granskade nämnderna, däribland Individ- och 
familjeomsorgsnämnden inte säkerställer ett ändamålsenligt arbete som 
uppfyller barnkonventionen. Granskningen har resulterat i rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och de granskade nämnderna. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har påbörjat ett arbete med syftet att stärka nämndens 
arbete med barnkonventionen. Däribland att rutinmässigt genomföra 
barnkonsekvensanalyser i samband med mer övergripande politiska beslut och i 
mer övergripande skrivelser inom förvaltningen och nämnden. Kopplat till 
handlingsplan för verksamhetsområde Barn och Unga pågår aktivitet ”Barnets 
röst” syftar till att fokusera på och tydliggöra barnets röst i utredning och 
behandling och att identifiera utvecklingsområden kopplat till 
barnkonventionen.  

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 
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§ 71 Dnr IFON 2022-000571.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2022 

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 mars 2022.    

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har minskat och är det lägsta antalet sedan kvartal 
4, 2020. 

Under första kvartalet, 2022, är det tio ej verkställda beslut som rapporteras. 
Fem av dem avser beslut inom området barn och unga medan fem avser beslut 
inom området vuxen.  

Av insatserna inom barn och unga-området gäller samtliga beslut kontaktfamilj, 
tre flickor och två pojkar berörs.  

Inom vuxenområdet är det tre personer som inte fått sin boendesociala insats 
med andrahandskontrakt verkställd, en person med beslut om externt boende 
och en person med beslut om internt boende, vilka inte verkställts. Samtliga 
personer som inte fått beviljade insatser verkställda är män.  

Beslut om insatserna kontaktperson och extravuxen som rapporterats 
föregående kvartal har verkställts under kvartal 1, 2022.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport kvartal 1, 2022 
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§ 72 Dnr IFON 2022-000581.2.3.25 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2022, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga rapporten till 
handlingarna samt att översända denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga uppdrag som inte ingår i budget 
och har därför inget att rapportera. 
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§ 73 Dnr IFON 2022-000133.7.3.25 

Anmälningsärenden 2022-05-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
 

 

 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-24  § 56 Motion: Menssäkra Borås 

2. Beslut den 24 juni 2021 - Avtal om samverkan vid ungdomsmottagningen i 
Borås mellan Borås kommun och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

3. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2021 

4. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11  § 144 SCB:s medborgarundersökning 
2021 

 

 

 

               

 

5. Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11  § 145 Lupp 2017 avslutande 
rapportering av handlingsplaner 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 73 Bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026022-00229 
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§ 74 Dnr IFON 2022-000551.2.3.25 

Delegationsbeslut 2022-05-17 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
 

 

 

              

1. Socialutskott 2022-04-14 Protokoll  

2. Socialutskott 2022-04-28 Protokoll  
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§ 75 Dnr IFON 2022-000653.7.3.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  
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§ 76 Dnr IFON 2022-000663.7.3.1 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  
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§ 77 Dnr IFON 2022-000673.7.3.1 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  
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§ 78 Dnr IFON 2022-000683.7.3.1 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  
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§ 79  

Övrigt 

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

 

 

 

 

Inger Landström (V) efterfrågade svar på Initiativärendet – Utökade öppettider 
på akutboendet.  
Ordförande informerade att förvaltningen arbetar med ärendet och att det 
sannolikt kommer att lyftas till nämnden under hösten 2022.   

Inger Landström (V) efterfrågade besked kring ärendet Revidering av plan mot 
hemlöshet. 
Förvaltningschefen redogjorde för hur långt arbetet fortskridit. En arbetsgrupp 
med representanter från olika förvaltningar har bildats utifrån strukturen för 
Socialt Hållbart Borås. 


	Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Fastställande av föredragningslista
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Information från förvaltningschefen
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Dialog om Intern kontrollplan
	Budgetuppföljning efter april 2022, tertial 1
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2022
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2022, nämndens rapport
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Anmälningsärenden 2022-05-17
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Delegationsbeslut 2022-05-17
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Faderskapsnedläggning
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Faderskapsnedläggning
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Umgängesbegränsning
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Umgängesbegränsning
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut

	Övrigt
	Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut




