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§ 21   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Eriksson (SD) med 
Eva Axell (S) som justerare. Ninni Dyberg (S) utses att justera § 32.        
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§ 22   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Moderaterna och Kristdemokraterna presenterar Initiativärende:  
Stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Initiativärendet förs in som ärende 9 på föredragningslistan.  

Ärende 9 Anmälningsärenden tas upp som ärende 10 
Ärende 10 Delegationsbeslut tas upp som ärende 11 
Ärende 11 Umgängesbegräsning tas upp som ärende 12 
Ärende 12 Umgängesbegränsning tas upp som ärende 13 
Ärende 13 Umgängesbegränsning tas upp som ärende 14 
Ärende 14 Ändrad utbetalning av barnbidrag tas upp som ärende 15 
Ärende 15 Ändrad utbetalning av barnbidrag tas upp som ärende 16 
Ärende 16 Övrigt tas upp som ärende 17 
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§ 23   

Information från förvaltningschefen  

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

Sammanfattning av ärendet 
Invigning av familjecentralen Centrum 
Invigning av familjecentralen Centrum, den fjärde familjecentralen i Borås, sker 
tisdag 3 mars kl 13.15. Adress Stora Kyrkogatan 4, Borås. Invigningstalare är 
bland andra 1:e vice ordförande i IFO-nämnden, Hasse Ikävalko.  
  
Mini-Maria 
Mini-Maria vänder sig till ungdomar och unga vuxna som har problem 
kopplade till alkohol eller droger. Alla kommuner, förutom Marks kommun, 
kommer tillsammans med Regionen att arbeta vidare utifrån det förslag som 
man nu är överens om. Förslaget innebär att Borås Stad och övriga kommuner i 
Sjuhärad finansierar den kommunala delen av verksamheten. IFO kommer att 
vara ansvarig den kommunala bemanningen. 
Konceptet startar i en mindre skala som går att utöka vid behov. 
 
E-arkiv  
Under ledning av Stadsarkivet ingår det sociala klustret i en arbetsgrupp för att 
etablera E-arkiv, så att den information som skapas och hanteras digitalt såväl 
som i pappersformat i verksamheten, kan arkiveras i digital form.  
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§ 24 Dnr IFON 2020-00009 1.1.3.1 

Årsredovisning 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 
verksamhetsåret 2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Chef för ekonomifunktionen Per-Olof Jinnegård föredrar årsredovisningen  
för 2019.       

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2019 ansvarat för att 
fullgöra kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgens delområde 
barn och familj, unga vuxna, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har 
under åren  märkt av att Borås befolkning har växt vilket medfört ett ökat antal 
anmälningar/ansökningar och behov av insatser. Insatser i form av placering i 
familjehemsvård och institutionsvård har ökat. Samtidigt har nämnden arbetet 
med att utveckla öppenvården för att ha möjlighet till alternativ istället för 
placering utom hemmet. 
 
Ett nytt drogfritt stödboende har startats och under 2019 har akutboendet även 
varit öppet under sommarperioden.    
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 22 081 tkr för 
år 2019.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2019, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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§ 25 Dnr IFON 2020-00015 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 
kontrollplan 2019 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2019. Antalet vakanta tjänster som är viktig för kvaliteten i verksamheten 
har följts  under året och det har kortare perioder förekommit vakanser men i 
stort har bemanningen varit god.  Rekrytering av familjehem som är avgörande 
dels för kvalitet men även ekonomi har även följts i planen under året. 
Användningen av det digitala verktyget Placeringsinfo har uppmärksammat 
handläggarna kring upphandlingsregler. Resultat, analys av kontroller och 
åtgärder redovisas i sin helhet bilagan ”Uppföljning av Intern kontrollplan 
2019”.  

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2019 
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§ 26 Dnr IFON 2020-00008 1.2.3.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut 2019, kvartal 4 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna Redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 2019-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej 
verkställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och 
slutligen för kvartal 4 har vi nio stycken ej verkställda beslut.  

Det är skiftande orsaker till varför inte vissa beslut ej verkställs i tid.  

Gällande tre syskon, som beviljats insats i form av intern öppenvård, där har 
flera uppstartsmöten fått ställas in pga sjukdom hos antingen socialsekreteraren 
eller familjebehandlaren.  

Den fjärde insatsen i form av intern öppenvård har inte startats upp pga 
avbokningar av föräldern.  

Eftersom det är högt tryck på den interna öppenvården så har andra ärenden 
gått före i kön och dessa fyra insatser står därmed fortsatt i kö.  

IFO Barn och Unga hade vid årets slut totalt fyra stycken ej verkställda beslut 
avseende kontaktfamilj.  

I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragsgivare som matchade barnens 
behov. Detta har man nu löst och räknar med att kunna verkställa insatserna 
inom kort.  

Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehemsplacerat 
barn, vilket nu har övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts 
för att hitta en lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått 
att hitta. Nu utreds en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemssektionen.  

I ett fall gällande gynnande beslut från den 8 augusti 2019, har det hittills inte 
funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Aktivt arbete pågår 
för att tillgodose behovet.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport kvartal 4 2019 
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§ 27 Dnr IFON 2020-00007 1.2.3.25 

Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
personuppgiftsbehandlingar 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna sammanställning av 
Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2019 
och lägga den till handlingarna.  

Behandling av personuppgifter (personregister)  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

 

 

Behandlingar registreras i systemet Draft IT. Exempel på behandlingar är 
anhöriglista, beställning av datorer, statistik, barnavårdsutredning, omedelbart 
omhändertagande. 

Antal personuppgiftsincidenter     

Personuppgiftsincidenter har inte förekommit under året. 

Genomförda aktiviteter 2019 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar i verksamheterna till nya 
dataskyddsförordningen. Inga avvikelser har framkommit.  
 

 

 

Förfrågningar gällande registerutdrag har inte förekommit under året. 

Påbörjat arbetet kring informationssäkerheten. Kommer jobba vidare med detta 
under 2020. De flesta på förvaltningen har gått igenom utbildning inom 
området informationssäkerhet. 

Rutin för passagebehörighet är framtagen. All behörighet ska gå via Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS). 

Implementerade rutiner till verksamheterna: 
• Personuppgiftsincident 
• Hantering kring e-post 
• Hantering kring J-, K- och H-mappar 

Antal 2019  122 st 

Antal personuppgiftsincidenter  0 
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• Registerutdrag 
• Hantering kring känsliga personuppgifter 
• Stickprovsrutin för verksamhetstillsyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerheten gällande två faktorsinlogg har blivit försenad och pilot går igång nu 
till hösten. 

Planerade aktiviteter 2020 
• Utbildningsplan för nyanställda gällande dataintegritet och dataskyddsförordningen. 
• Revidering av DraftIT, systemet för personuppgiftsbehandlingar. 
• Fortsätta arbeta kring dataskyddsförordningen och informationssäkerheten inom 

förvaltningen.         
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§ 28 Dnr IFON 2020-00010 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari – december 2019 till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har följt upp de inkomna synpunkterna för 2019. Nämnden har 
under året haft 30 synpunkter som kommit genom synpunktshanterings-
systemet. Vissa synpunkter som når Myndighetsverksamheten har först skickats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och därifrån till nämnden.  
En stor andel av synpunkterna handlar om klagomål kring ärendehandläggning 
inom myndighetsverksamhet vilket även varit fallet de två senaste åren.  
Under 2018 hade nämnden ett stort antal synpunkter som rörde Akutboendet. 
Under 2019 har inga synpunkter rört denna verksamhet.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter 2019 
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§ 29 Dnr IFON 2020-00038 1.2.3.25 

Initiativärende M/KD: Stärkt ekonomisk kontroll över 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att uppdra förvaltningen att 
bereda initiativärendet till ett kommande möte. 

Sammanfattning av ärendet  
Hasse Ikävalko (M) presenterar på nämndsmötet ett initiativärende från 
M/KD.  
Initiativärendet förordar att nämnden föreslås besluta att ge förvaltningschefen 
i uppdrag att anställa en förvaltningsekonom/controller på heltid.  

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-18 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr IFON 2020-00011 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-02-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. KS handlingar Intern kontrollplan 2020 

Dnr 2019-00085 

2. Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete 
med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta 
arbete med att stärka mänskliga rättigheter 
KS handlingar för ärende 201800301 

3. Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas  
KS handlingar för ärende 201900517 

4. Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 6 
Dnr 2019-00136 
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§ 31 Dnr IFON 2020-00012 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-02-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Extra Socialutskott 2020-01-23  

2. Socialutskott 2020-01-30 
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§ 32 Dnr IFON 2020-00036 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 33 Dnr IFON 2020-00029 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 34 Dnr IFON 2020-00030 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 35 Dnr IFON 2020-00031 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 36 Dnr IFON 2020-00033 3.7.2.25 

Ändrad utbetalning av barnbidrag  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.  
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§ 37   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
PM om ersättning för omkostnader 
PM delades ut till ledamöterna. I ”Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2019-2022” finns kompletta regler för 
Resekostnadsersättning och traktamente, Barntillsyn, Särskilda kostnader. 
 
Medverkan från allmänheten 
En person från allmänheten närvarade vid den offentliga delen av mötet.  
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