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§ 70   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Hasse Ikävalko (M) väljs som justerande person med Eva Axell (S) som 
ersättare. Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, Borås, måndag 27 maj 2019, kl 15.30.       
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§ 71   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställes utan justeringar.      
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§ 72   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Särskilt statsbidrag till asylsökande ensamkommande ungdomar 
Nu har regeringen beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt 
kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Medlen fördelas 
proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande 
ensamkommande unga, 17,5 år eller äldre, som var inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem den 31 mars 2019. Utbetalningen görs av Migrationsverket 
senast 3 juni 2019. 
Borås erhåller enligt 2.8 mkr och som kommer att användas till det avtal med 
Agape som förlängdes av nämnden.  
 

 

 

 

 

Rekrytering 
Irene Samuelsson, (C) gav förvaltningen en eloge rörande den artikel som 
publicerats i Göteborgsposten om förvaltningens arbete med riktade insatser för 
rekrytering av socialsekreterare utifrån KAL-planen (kompetens- och 
personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning).     
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§ 73 Dnr IFON 2019-00046 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter april 2019, tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-
april 2019, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till 
Kommunstyrelsen.    

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

Beslutsunderlag 
1. Tertial 1 2019 Individ- och familjeomsorgsnämnden.                  
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§ 74 Dnr IFON 2019-00070 1.2.3.25 

Redovisning vid tertial 1, 2019, av nämndens arbete 
med förstärkt familjehemsvård  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna redovisningen av nämndens arbete med förstärkt 
familjehemsvård, tertial 1 2019.               

Sammanfattning av ärendet 
För att öka kvaliteten inom familjehemsvården och på så sätt knyta till sig och 
öka antalet interna familjehem presenterades ett antal åtgärder i en utredning 
gällande förstärkt familjehemsvård 2016.  Beslut om förstärkt familjehemsvård 
och därmed att införliva åtgärderna i utredningen fattades vid Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, 2017-05-23. Uppföljning av beslutet kommer att 
presenteras vid Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde 2019-05-
21.  

De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 
aktiviteter och förstärkning inom flera områden. Exempel på områden som 
utvecklats är råd, stöd och uppföljning, beredskapstelefon, rekrytering av 
familjehem/jourhem, ersättningsnivåer och fokus på stöd gällande de placerade 
barnens skolgång. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som gett ekonomiska 
vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade barnen.               
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§ 75 Dnr IFON 2019-00073 1.2.4.0 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2019, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdrag utanför budget och skicka denna till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens 
rapport  

Beslutsunderlag 
Nämnderna följer upp uppdragen från kommunfullmäktige som inte ingår i 
budgeten i samband med tertial 1 varje år.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart uppdrag som gäller 
personalfrågor.  
Dessa uppdrag har samtliga nämnder. I beslutsredovisningen finns en 
redovisning av hur nämnden hittills arbetat med dessa frågor.  
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§ 76 Dnr IFON 2019-00069 1.2.3.25 

Uppföljning av förstärkt familjehemsvård 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna uppföljningen av förstärkt familjehemsvård.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Stärk familjehemmen! - tjänsteskrivelse, 2016-10-25 

2. Stärkt familjehemsvård – protokollsutdrag, 2017-05-23          

Beslutsunderlag 
De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 
och förstärkning i flera aktiviteter. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som 
gett ekonomiska vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade 
barnen.     
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§ 77 Dnr IFON 2019-00048 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
 Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 
1 § SoL t.o.m. den 2019-03-31.           

Sammanfattning av ärendet 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående 
kvartal rapporterades nio stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras 
sju ej verkställda beslut.  

Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 
att fem beslut är på väg att verkställas.  

När det gäller ej verkställda beslut kan också nämnas att detta särskilt 
uppmärksammas under 2019 som en aktivitet i förvaltningens egenkontrollplan. 
Detta innebär att ej verkställda beslut sammanställs månadsvis för att tydligare 
kunna se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna.               

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport Kvartal 1 2019                  
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§ 78 Dnr IFON 2019-00034 1.2.3.25 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 
till Stadsrevisionen med anledning av revisionsrapporten rörande styrning och 
uppföljning av privata utförare.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning vars syfte är att med utgångspunkt 
i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en 
ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata utförare.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU 
inom öppenvård, familjehemsvård och Hem för vård och boende(HVB). Även 
ett boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är 
upphandlat via LOU. Uppföljning och kontroll av privata utförare ska göras på 
ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra 
leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra 
allmänhetens insyn.  
 
Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens 
styrning och uppföljning av privata utförare inte är ändamålsenlig. Revisionen 
bedömer dock att det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning för 
boendet på entreprenad via LOU. Stadsrevisionen framför att nämnden behöver 
säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram samt 
rapporteras till nämnden minst en gång per år. 
 
Upphandling av ramavtal gällande HVB och familjehem sker tillsammans med 
flera kommuner i Boråsregionen eller i vissa fall genom SKL Kommentus såsom 
fallet är med HVB för Barn och unga. I samtliga former av vård upphandlas ett 
stort antal familjehemsföretag och HVB-företag. Endast ett antal av dessa 
företag eller HVB används någon gång under avtalsperioden.  SKL Kommentus 
upphandling av HVB Barn och unga omfattar flera hundra utförare. Skälet till 
att ett stort antal utförare upphandlas är att detta behövs för att hitta rätt 
matchning för enskilda barn, ungdomar och vuxna med sinsemellan mycket 
skiftande problematik. Många gånger har HVB-hemmen och de 
konsulentstödda familjehemsföretagen även fullbelagt eller sagt sig inte kunna ta 
emot en vårdbehövande med just denna form av problematik. Vissa HVB-hem 
har använts endast vid något enstaka tillfälle och likadant med konsulentstödda 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-21 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

familjehemsföretag. Eftersom antalet HVB-hem är stort och resurserna 
begränsade är det svårt att följa upp ramavtalen. Borås stad delar denna 
svårighet med övriga Sverige där det pågår en stor diskussion kring hur 
meningsfull ramavtalsuppföljning inom Individ- och familjeomsorg ska 
bedrivas.  
 
Den uppföljning som sker är ärendeuppföljning på individnivå. När det gäller 
konsulentstödda familjehemsföretag så är vårdens utformning, innehåll och 
resultat även beroende av det enskilda familjehemmet och inte enbart hur väl 
det konsulentstödda familjehemsföretaget lever upp till de krav som ställt i 
upphandlingen. Uppföljning av varje enskild individ är däremot avgöranden för 
att se hur väl vården genomförs och även hur företaget lever upp till utlovad 
kvalitet. För alla placeringar upprättas genomförandeplaner och placeringsbeslut 
fattas. Insatserna följs upp på individnivå regelbundet och minst var sjätte 
månad görs en mer omfattande dokumenterad uppföljning som även lämnas till 
nämndens sociala utskott. 
 
Under slutet av 2017 inledde SKL Kommentus sin upphandling av HVB barn 
och unga som slutfördes helt nyligen. Under 2018 inleddes upphandling av 
HVB Vuxna och Familjehemsvård för barn och Vuxna. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har därför avvaktat när det gäller att ta fram en 
uppföljningsplan av dessa ramavtal.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden bekräftar Stadsrevisionens bedömning att 
det behövs en mer ändamålsenlig uppföljning av upphandlade privata utförare. 
Individuppföljning är inte tillräcklig utan det behövs en uppföljning av 
ramavtalen. Det finns dock en stor komplexitet när det gäller den vård som 
bedrivs för de behov och målgrupper som nämnden har ansvar för vilket gör att 
det finns skäl att noga se över hur denna uppföljning ska utföras för att bli 
meningsfull och ändamålsenlig. 
 
Nämnden avser att ta fram en plan för ramavtalsuppföljning och även till viss 
del mer omfattande kvalitetsuppföljning. Avsikten är att selektivt inrikta 
uppföljningen på de HVB-hem och konsulentstödda familjehemsföretag som 
används mest frekvent samt även samverka med övriga kommuner i 
Boråsregionen kring vissa delar av Ramavtalsuppföljningen. 
 
Under 2018 upphandlades ett IT-system för att tydligare kunna följa 
förfrågningar och avrop av vård. Systemet levereras av företaget Placeringsinfo 
och syftet är även att detta ska ge ett underlag för att tydligare följa behov och 
göra uppföljning.               
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, 
skola, vård och omsorg                     
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§ 79 Dnr IFON 2019-00025 3.7.2.25 

Revisionsrapport Granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 
till Stadsrevisionen utifrån den genomförda granskningen av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga.      

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen har avsett 
Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Sociala omsorgsnämnden.  
 
Stadsrevisionen lyfter fram att nämnderna och däribland Individ- och 
familjeomsorgsnämnden inte har satt upp specifika mål för samverkansarbetet. 
 
När det gäller mål för samverkan så har Individ- och familjeomsorgsnämnden 
utifrån samarbetsuppdraget gällande Barn och unga i riskzonen satt ett mål i 
budgeten för 2019. Målet är formulerat på följande sätt: Att genom en god 
samverkan tillse att barn och unga i riskzonen får det stöd och hjälp de behöver. 
Fler koordinerade insatser ska ge bättre effekt i stödet och öka barns 
förutsättningar att få hjälp tidigt. Målet handlar om att uppnå en förbättrad 
samverkan med aktörer och verksamheter inom och/eller utanför Borås stad. 
Samtliga av förvaltningens verksamheter har i sin tur tagit fram aktiviteter som 
ska leda till att uppnå målet förbättrad samverkan. Inom verksamheten för barn 
och unga så är t.ex. aktiviteterna att säkra arbetet i samarbetsformen SSPF samt 
att utveckla närvårdssamverkan som sker mellan Borås stad och Västra 
Götalandsregionen. Nämnden anser att genom att ha ett mål på en övergripande 
nivå och inte ett eller flera detaljmål så ger det ett utrymme för verksamheter 
och enheter att formulera sina egna mer detaljerade aktiviteter.  
 
Målsättningen följs upp genom att mäta antal barn som genom samverkan 
erhåller koordinerade insatser. Även antal avvikelser där samsyn av 
handlingsplan för den unge inte uppnåtts analyseras och rapporteras.  
En utvärdering ska göras efter två år för att bedöma måluppfyllelsen kring 
samverkan.  
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Revisionen för fram att det saknas gemensamma mål i Borås stad för 
samverkansarbetet och nämnden kan bekräfta detta och anser att det behöver 
övervägas att staden tar fram mål inom detta område. 
 
Stadsrevisionen bedömer att Grundskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt ett ändamålsenligt 
samverkansarbete och att samsyn saknas. Vidare framförs att det finns hinder i 
samverkan och att nuvarande samverkansstrukturer inte efterlevs. 

Sedan revisionsrapporten gjordes har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen påbörjat en implementering av en 
framtagen rutin kring samverkan gällande barn och unga i riskzonen.  
Rutinen ska öka kunskapen om varandras verksamhet och det gemensamma 
ansvaret, vilket förväntas förbättra samsyn och undanröja hinder i samverkan. 
Kopplat till rutinen finns även en samverkansprocess framtagen som kortfattade 
ger en bild av olika steg i samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen och 
Grundskolan. Rutinen omfattar samverkan kring enskilda individer och 
samverkan på organisatorisk nivå. Det saknas dock fortfarande samverkan på 
övergripande strategisk nivå t.ex. mellan nämndernas presidier, något som 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser som ett utvecklingsområde. Det finns 
samverkan på verksamhetschefsnivå i forum som BRÅ, Barn och unga i 
riskgrupp samt i Styrgruppen för SSPF. På denna nivå finns även behov av 
ytterligare någon form av forum för samverkan. 
 
Sedan revisionen av samverkan genomfördes har även flera arbetsgruppen 
träffats utifrån en Säker och Trygg kommun och arbetet med att analyser att ta 
fram förslag som syftar till att uppnå ett ”Socialt hållbart Borås”. Flera förslag 
berör här olika former av utveckling av samverkan. I arbetsgrupper som formats 
inom Projektet Kraftsamling Sjöbo finns även förslag till utvecklad samverkan. 
 
Revisionen uttrycker att det saknas en analys av resultaten av det förebyggande 
arbetet kring barn och unga. Nämnden bekräftar att detta är en brist som 
nämnden tidigare identifierat och som behöver hanteras framöver.  

Nämnden följer upp det förebyggande arbetet men det behövs mer omfattande 
analys.                

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn 
och unga                
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§ 80 Dnr IFON 2019-00037 1.1.3.1 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt att 
yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgsnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling 
om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. 
Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt 
annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och 
utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska 
resurser.      

Förslag och yrkanden  
Ordförande Mats Tolfsson (S) föreslår att nämnden beslutar:  
Motionen ska anses besvarad.  
Inger Landström (V) yrkar att motionen ska tillstyrkas.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition på bifall till sitt eget förslag och dels till Inger 
Landström (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande 
ja besvarad. Votering begärs.  

Omröstning 
Med röstsiffrorna 9 – 2 beslutar nämnden enligt Mats Tolfssons (S) förslag.  
Vid omröstningen röstas ja av Marcus Robertsson (M), Vivi Roswall (M),  
Aghil Aghili (L), Ninni Dyberg (S), Camilla Kvibro (S), Eva Axell (S),  
Hasse Ikävalko (M) och Mats Tolfsson (S) samt nej av Inger Landström (V)  
och Eva Eriksson (SD).       

Reservation 
Inger Landström (V) reserverar sig mot beslutet.    
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Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                        
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§ 81 Dnr IFON 2019-00010 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2019-05-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Beslut från IVO  
 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 93 Svar på motion från Alexander 
Andersson (c) och Maj-Britt Eckerström (c) - Maten i kommunal verksamhet 

 

 

 

 

KS beslut ärende 201900300, Personalekonomisk redovisning 2018 

 

 

Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 81 Enkäter gällande rapportering av 
ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 68 Avsägelse och 
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval.               
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§ 82 Dnr IFON 2019-00011 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2019-05-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialutskott 2019-04-25 protokoll  

Socialutskott 2019-05-09 protokoll    
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§ 83 Dnr IFON 2019-00074 3.7.2.25 

Utredning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 84 Dnr IFON 2019-00075 3.7.2.25 

Utredning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 85 Dnr IFON 2019-00076 3.7.2.25 

Utredning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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§ 86 Dnr IFON 2019-00077 3.7.2.25 

Utredning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.          
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