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Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 29 mars 2022 kl 14:00-16:29.  
Paus kl 15:41-15:51. 

Ledamöter  
 
 

 

 

Ernad Suntic (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Maria Hyllstam (MP), 2:e vice ordförande  Medverkar kl 14:00-15:41 §§ 34-38 
Eva Axell (S) 
Camilla Kvibro Ståhl (S) Ersätter Binaku Muharrem (S) 
Ninni Dyberg (S) 
Therese Bäckström (S) Ersätter Kjell Karlsson (L) 
Vivi Roswall (M)  

 
Pernilla Gustafsson (M) Ersätter Marcus Robertsson (M) 
Annika Pehrsson (SD) 
Inger Landström (V)  

Ersättare 
Irene Samuelsson (C)    Ordinarie kl 15:41-16:29 §§ 39-48 
Daniel Stadig (SD) 
Linda Johansson (V) 

Övriga tjänstemän 
Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Agneta Kettil, verksamhetschef  §§ 34-38 
Marianne Gunnarsson, verksamhetschef  §§ 34-38 
Per-Olof Jinnegård, controller  §§ 34-38 
Jeanette Zachau, chef för kvalitet och utveckling § 38 
Amira Peljto Sirriyeh, socialt ansvarig samordnare § 38 
Håkan Johansson, verksamhetsutvecklare  § 38 
Maria Svensson, verksamhetsutvecklare  § 38 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare 
Karolin Lindh, VFU-student   §§ 34-43 
Nicolina Savbäck, VFU-student  §§ 34-43 

Justeringens plats och tid 
Justering äger rum via digital signering den 31 mars 2022. 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 1 april 2022.  

Paragrafer §§ 34-48 

Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Margareta Jensholm 

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

Justerare  ..........................................................................  
 Inger Landström 
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§ 34 Dnr IFON 849  

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Inger Landström (V) med 
Hasse Ikävalko (M) som ersättare.   

Justeringen äger rum via digital signering den 31 mars 2022.    
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§ 35 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Dagordningen fastställs utan justeringar.    
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§ 36 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 

Beredskap inför mottagande av flyktingar från Ukraina 

Hans Abrahamson informerade om dagsläget. Hittills ingen större påverkan på 
nämnden. Förberedelser pågår för att öka beredskap för lösningar som kan vara 
möjliga för t ex ensamkommande barn och ungdomar.  

 

Uppstart för områdesutveckling på Norrby 

Positivt uppstartsmöte hölls i förra veckan kring områdesutveckling på Norrby. 
Socialrådgivarna på Norrbyhuset är snart på plats, fältsekreterare är rekryterade 
för både Norrby, Hässleholmen och Hulta. Troligen kan det integrerade teamet 
finnas på plats till sommaren. Snart är de insatser som nämnden genomför 
utifrån statsbidragsmedel för socialt utsatta områden igång.  

 

 

 

Anmälan om huvudrapportör till IVO 

Ernad Suntic har i egenenskap av ordförande utsett Maria Svensson som 
huvudrapportör gällande ej verkställda beslut, vilket meddelats IVO.   
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§ 37 Dnr IFON 2022-00014 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter februari 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 
2022 med helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter februari 2022 Individ- och familjeomsorgsnämnden  
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§ 38 Dnr IFON 2022-00015 1.2.3.2 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelsen för 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgen har, under 2021, arbetat systematiskt med att 
bibehålla och utveckla verksamheternas kvalitet genom kontinuerligt arbete 
med rutiner och arbetssätt. Förbättringsområden som uppdagats i samband 
med undersökningar, statistiska jämförelser, synpunkter och egenkontroll har 
omhändertagits eller kommer att utvecklas inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Förvaltningen har utvecklat arbetet med samverkansrutiner och 
bedömningsverktyg och genomfört flera omfattande riskanalyser. Flera av 
enheterna har genomfört nationella brukarundersökningar, systematiska 
uppföljningar samt åtgärder och aktiviteter enligt egenkontrollplan. Vidare har 
förvaltningen genomfört en utbildningssatsning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  

I slutet av 2021 antog nämnden ”Program för en god individ- och 
familjeomsorg - tillsammans för de enskildas bästa.” Programmet innefattar 
fem strategiska utvecklingsområden; Helhet, Medskapande, Samverkan, Frigöra 
och utveckla samt Förutsättningar. Förvaltningen kommer att ta fram en 
handlingsplan för utvecklingsarbetet inom individ och 
familjeomsorgsförvaltningen.  Utöver det kommer förvaltningen även att arbeta 
med de förbättringsområden som uppmärksammats utifrån det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021    
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§ 39 Dnr IFON 2022-00033 3.7.2.0 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

En reviderad delegationsordning antogs i januari 2022, och beslut om tillägg 
med en punkt avseende moderskap antogs i februari 2022. Det har nu 
upptäckts att en viktig punkt försvunnit vid sidbrytning redan under 2021. Det 
handlar om punkten avseende vem som har delegation att begära om förlängd 
utredningstid. Det är av stor vikt att den punkten läggs till igen, då det av 
misstag försvunnit.  

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden  
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§ 40 Dnr IFON 2022-00031 1.1.3.0 

Individ- och familjeomsorgsnämndens handlingsplan 
för Borås Stads energi- och klimatstrategi 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Individ- och 
familjeomsorgsnämndens handlingsplan för Borås Stads energi- och 
klimatstrategi 2022. Handlingsplanen gäller fram till 2024 och ska följas upp 
årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

I december 2020 antog Borås Stad en ny energi- och klimatstrategi. Strategin 
pekar ut nio prioriterade fokusområden för stadens arbete med att minska 
utsläpp av växthusgaser och skydda samhället från effekterna av ett förändrat 
klimat. I strategin fastslås att alla nämnder och bolagsstyrelser ska upprätta en 
handlingsplan som redovisar hur respektive verksamhet planerar att realisera 
strategin. Individ- och familjeomsorgsnämndens handlingsplan syftar till att 
realisera Borås Stads energi- och klimatstrategi.    

I handlingsplanen tydliggörs åtgärder kopplade till målen i Borås Stads energi 
och klimatstrategi där nämnden bland annat fokuserar på minskade utsläpp i 
samband med resor och fortsatt digital mötesteknik. Vidare undersöks 
möjligheten att installera rörelsesensorer där detta bedöms lämpligt för att på så 
vis minska energiförbrukningen. 

Åtgärder i handlingsplanen följs upp och redovisas i samband med den årliga 
rapporteringen av nämndens miljömålsuppföljning.  

Beslutsunderlag 

1. Individ- och familjeomsorgsnämndens handlingsplan för Borås Stads energi- 
och klimatstrategi 2022  
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§ 41 Dnr IFON 2022-00012 3.7.3.25 

Yttrande över remiss: Uppföljning Program för ett 
integrerat samhälle med tillhörande bilaga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden överlämnar till Arbetslivsförvaltningen en 
sammanställning över de integrationsprojekt/insatser som genomförts de 
senaste 3 åren inom Program för ett integrerat samhälle.     

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsförvaltningen följer upp integrationsinsatser inom samtliga områden i 
programmet, arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och 
kultur de senaste tre åren.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört flera integrationsinsatser 
de senaste tre åren inom områdena folkhälsa, boende, trygghet, delaktighet och 
kultur. De olika integrationsinsatserna är bl. a vaccination mot Covid-19 till 
socialt utsatta personer, t ex papperslösa, Idéburet offentligt partnerskap – 
samarbete med Agape och serviceinsatser från socialrådgivarna på Mötesplatsen 
som är en del av socialtjänstens förebyggande arbete på Norrby och 
Hässleholmen.   

Beslutsunderlag 

1. Remiss Uppföljning Program för ett integrerat samhälle  
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§ 42 Dnr IFON 2022-00020 1.1.3.0 

Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal 
nivå 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remiss för Program 
för mänskliga rättigheter på lokal nivå med nedan angiva förslag på ändringar. 
 

Protokollsanteckning 

Moderaterna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna avstår från att delta 
i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Individ – och familjeomsorgsförvaltningen har fått tillfället att yttra sig över 
Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Programmet gäller för alla 
kommunens nämnder och bolag. 

Programmet beskriver att det är på lokal nivå som många av de mänskliga 
rättigheterna ska förverkligas. De mänskliga rättigheterna är juridiskt bindande 
och kommunen har ett ansvar att för upprätthållandet av sina invånares 
mänskliga rättigheter. Programmet på lokal nivå slår fast Borås stad ambition i 
arbetet för en inkluderande stad.    

Av programmet framgår att i arbetet med att införa detta program krävs ett 
öppet och intersektionellt synsätt. Det tar hänsyn till att maktförhållanden i 
samhället ofta samverkar och förstärker varandra. Vidare framgår av 
programmet att de mänskliga rättigheterna kräver att beslut fattas på ett icke-
diskriminerande, inkluderat och rättssäkert sätt. Att känna till sina rättigheter är 
grundläggande för att kunna hävda dem och vara delaktig i demokratiska 
processer. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp var fjärde år. 
Handboken med tillhörande handlingsplan innehållande konkreta åtgärder 
kompletterar programmet.  

Individ och familjeomsorgsnämnden ser positivt på Program för mänskliga 
rättigheter på lokal nivå och tillstyrker remissen. Nämnden ser dock behov av 
att göra vissa delar av texten mer läsvänlig och tillgänglig för alla i Borås. Alla i 
Borås ska ha lika möjligheter att ta till sig texten trots olika förutsättningar. I 
denna skrivelse, med hänvisning till programmets syfte, blir det extra viktigt att 
inte använda ett för akademiskt språk.   
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Beslutsunderlag 

1. Remiss – Program för Mänskliga rättigheter på lokal nivå 

2. Missiv                  
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§ 43 Dnr IFON 2022-00018 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 2022-03-29 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-07 § 53 Nämndbudget 2022    

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21  § 81 Regler för inköp i 
Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21  § 67 Motion: Menssäkra Borås 

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21  § 63 Revidering av Borås Stads program 
för ANDTS förebyggande arbete 2022-2026 

Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025            
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§ 44 Dnr IFON 2022-00016 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2022-03-29 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2022-02-14 Protokoll 

Socialutskott 2022-02-17 Protokoll 

Socialutskott 2022-02-25 Protokoll 

Socialutskott 2022-03-03 Protokoll 

Socialutskott 2022-03-17 Protokoll  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-29 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr IFON 2022-00037 3.7.3.1 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap 8a § Föräldrabalken  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.   
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§ 46 Dnr IFON 2022-00038 3.7.3.1 

Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.         
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§ 47 Dnr IFON 2022-00039 3.7.3.1 

Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.         
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§ 48 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Nämndsmötet den 17 maj börjar kl 13.00. 

 

 

Nämnden framförde en önskan att verksamhetsbesök vid nämndsmöten samt 
de verksamhetsförlagda studiebesöken för nämndens ledamöter ska återupptas.     




