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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Plats och tid: Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 15 juni 2021 kl 14:00-15:50, Paus 15.03-15.15 

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

 
 
 

Jon Hjärne (L) 
Vivi Roswall (M), via teams 
Pernilla Gustafsson(M), via teams ersätter Marcus 
Robertsson 
Annika Pehrsson (SD), via teams  

 Inger Landström (V), via teams 

Ersättare 
Camilla Kvibro Ståhl (S), via teams 
Terese Bäckström (S), via teams 
Irene Samuelsson (C), via teams 
Anette Nordström (M), via teams 
Valeria Kant (KD), via teams 
Eva Eriksson (SD), via teams 

Övriga tjänstemän 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen § 86-93 
Marianne Gunnarsson, verksamhetschef  
Maria Trygg, enhetschef §94 
Niko Nicolaides, IT- samordnare § 86-93  
Rebecca Albert, enhetschef §90 
Peder Englund, Avdelningschef CKS §90 
Mikael Andersson, CKS §90 
Lotta Didanovic Nilsson, Arbetslivsförvaltningen §91 
Stina Ogbonnaya, Arbetslivsförvaltningen §91 
Rebecka Åsbrink Claesson, Borås Tidning §90 

Justeringens plats och tid 

Tillkännagivande av protokoll 

Paragrafer §§ 86-106 

Österlånggatan 74, torsdagen den 17 juni 2021,  

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 17 juni 2021. 
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Underskrifter 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Therése Klarström 

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

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

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
  Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hasse Ikävalko (M) med 
Jon Hjärne (L) som ersättare. 

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74 torsdagen den 17 juni 2021.    
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§ 87 Dnr IFON 851  

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

  Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med initiativärendet, 
”Initiativ – hantering av prognostiserat underskott.” 

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.    
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§ 88 Dnr IFON 850  

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
  Informationen läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
  Corona situationen upplevs ganska god på IFO. 
 

 

 

 

 

 

Regionen har lämnat en möjlighet för kommuner att lämna en intresseanmälan 
om att få besök av ett mobilt team för att vaccinera grupper som är svåra att nå 
på annat sätt. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kommer att lämna in 
en intresseanmälan som omfattar personer som är hemlösa och/eller har 
missbruksproblematik för att på detta sätt underlätta vaccination för dessa 
målgrupper. 

Det är en ansträngd bemanningssituation inom Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens enheter för myndighetsutövning som rör barn 
och unga. Rekrytering pågår och en handlingsplan finns för att förstärka 
bemanningen. 

Förvaltningen arbetar för närvarande också med att ta fram en strategisk 
kompetensförsörjningsplan som även omfattar handlingsplan och olika 
aktiviteter. 

Från och med den 20 maj 2021 träder Eva Eriksson (SD) in som ersättare och 
Annika Persson (SD) in som ledamot i IFO nämnden.  

Integrationsdagen är den 28/9 2021.   
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§ 89 Dnr IFON 2021-00057 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-
maj 2021 med helårsprognos.     

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

1. Budgetuppföljning efter maj 2021, individ- och familjeomsorgsnämnden.                  
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§ 90 Dnr IFON 2021-00079 3.7.2.25 

Avhopparverksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta modellen för 
avhopparverksamhet, lägga utredningen kring avhopparverksamhet till 
handlingarna samt informera kommunstyrelsen om att utredningsuppdraget 
kring avhopparverksamhet är fullgjort.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i november 2020 Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i uppdrag att under 2021 inrätta en 
avhopparverksamhet. Samtidigt gavs uppdrag att ta fram en modell för 
verksamheten och att Centrum för kunskap och säkerhet(CKS) skulle hålla i 
ihop framtagandet av modellen. Förslaget till modell för avhopparverksamheten 
i Borås stad har tagits fram i samverkan mellan CKS, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Polismyndigheten i Borås. Samråd har även 
skett med Arbetslivsförvaltningen. 

 
Det finns ett behov av att utveckla samhällets Borås stads insatser för att 
individer som hamnat i kriminalitet ska kunna bryta detta. Den framtagna 
modellen för en Avhopparverksamhet ger en tydlig ingång för dem som önskar 
lämna kriminella levnadsmönster. Vägen in är till Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen där även utredning och beslut tas. Modellen 
bygger på samverkan mellan flera förvaltningar och med Polismyndigheten för 
att finna de bästa insatserna. 
 
Polismyndighetens definition av avhoppare kommer att vara utgångspunkten 
men verksamheten ska även kunna vara en väg för de som inte till alla delar 
uppfyller definitionen. 
 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får ansvaret att tillse att kompetensen 
kring avhopparinsatser är aktuell. 
 
Det är svårt att avgöra kostnaderna för verksamheten. Den största delen av 
kostnaden kommer att handla om insatser i form av behandlingshem, 
skyddsboende och övriga stödinsatser. Kostnaden påverkas av antalet personer 
som vänder sig till eller motiveras att vända sig till verksamheten. Verksamheten 
kommer att följas upp fortlöpande.               
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Beslutsunderlag 
1. Underlag och förslag till en avhopparverksamhet för Borås Stad                
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§ 91 Dnr IFON 3874  

Uppföljning "Program för ett Integrerat samhälle" 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
  Informationen läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
  Stina Ogbonnaya och Lotta Didanovic Nilsson som arbetar på Enheten för 
Integration och nationella minoriteter på Arbetslivsförvaltningen besöker 
nämnden och gör en presentation av resultatet för årets uppföljning av hur 
Borås Stads verksamheter arbetar med integrationsfrågor utifrån ”Program för 
ett Integrerat samhälle”. Årets uppföljning handlar om delaktighet och service.  
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§ 92 Dnr IFON 2021-00063 1.1.3.0 

Närvaro för ledamöter i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden med anledning av 
Coronapandemin 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar Individ- och 
familjeomsorgsnämnden att nämndens sammanträden i första hand ska hållas 
helt digitalt med ordförande och justerande personer på plats samt med de 
tjänstepersoner som krävs.  
 
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro. Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att presidiet utformar närvaron 
vid och former för nämndsmöten, under tidsperioden 2021-07-01 – 2021-09-
15.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer på sammanträden. 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation, som 
innebar att sammanträden skulle genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens 
och Smittskyddet i Västra Götalands läns rekommendationer.  
Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att 
följande bör gälla för framtida sammanträden för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  
 
Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en representant från presidiet 
(ordförande), justerande personer samt med de tjänstepersoner som krävs.  
 
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk 
och digital närvaro.  
 
Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.              
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§ 93 Dnr IFON 2021-00051 1.1.3.1 

Riskanalys internkontroll inför 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att fastställa riskanalys 2022 inför intern kontrollplan. 

Att förlänga regler och anvisningar för internkontroll.    

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom de verksamhetsområden som finns inom nämnden.  
Nämnden värderar riskerna för nämndens verksamhet samt bedömer 
konsekvenser och sannolikheter. Slutliga förändringar och kompletteringar sker 
i samband med nämndsmötet. Därefter fastställs riskanalysen för 2022. 
Nämnden föreslås även förlänga regler och anvisningar för internkontroll till 
och med 2022-12-31.  

Beslutsunderlag 
 1. Riskanalys 2021 inför intern kontrollplan                        

 2. Regler och anvisning för intern kontroll, IFO     
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§ 94 Dnr IFON 2021-00075 3.7.3.25 

Initiativärende- Redogörelse för fallet "N" 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
  Muntlig redovisning av ärendet läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
  Maria Trygg, enhetschef för Barn och Unga, redogör för det sekretessbelagda 
ärendet.   
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§ 95 Dnr IFON 2021-00083 1.1.3.1 

Sommargåva till anställda 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att medarbetare inom  
Individ- och familjeomsorgsnämnden får en sommargåva till ett värde av  
högst 400 kronor. 

Reservation 

Annika Pehrsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag, se bilaga.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge stadsledningskontorets anställda 
en sommargåva om högst 400 kr. Kommunstyrelsen rekommenderar även 
övriga nämnder att fatta samma beslut för sina medarbetare. 
 

Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda har förlängts till att 
gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Det finns möjlighet att ge 
gåvor till ett värde av sammanlagt 2000 kronor, förutom sedvanliga jul- och 
jubileumsgåvor.  
 
Kommunstyrelsen ser gåvan till de anställda som en positiv gest till 
medarbetare i samband med Stadens 400-årsjubileum samt en möjlighet för 
ökad lokal handel i Borås. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett 
ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en 
prövning i bokslutet för 2021. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd 
kommer att bära med sig till nästa år.   
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden följer rekommendationen och ser det 
som värdefullt och positivt att uppmuntra förvaltningen för ett gott arbete 
under året.  
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§ 96 Dnr IFON 2021-00090 1.1.3.1 

Initiativ - hantering av prognostiserat underskott 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
  Initiativärendet remitteras till förvaltningen för beredning. Svar på 
initiativärendet behandlas på nämndens möte i augusti.     

Ärendet i sin helhet 
  Alliansen lägger vid dagens sammanträde fram ett initiativärende, ”Initiativ- 
hantering av prognostiserat underskott.” Svar på initiativärendet kommer att 
ges vid nämndens möte i augusti.    

Beslutsunderlag 
 ”Initiativ- hantering av prognostiserat underskott.”     
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§ 97 Dnr IFON 2021-00065 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2021-06-15 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
 

 

Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, 
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20 Tilläggsbudget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-20 Enkäter gällande rapportering av ej 
verkställda gynnande biståndsbeslut år 2020. 

Fördelning Kemikaliehantering budget 2022               
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§ 98 Dnr IFON 2021-00066 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2021-06-15 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
 

 

 

 

 

 

               

 

1. Socialutskott 2021-05-12 Protokoll 

2. Extra socialutskott 2021-05-24 Protokoll 

3. Socialutskott 2021-05-27 Protokoll 

4. Extra socialutskott 2021-06-02 Protokoll 

5. Extra socialutskott 2021-06-04 Protokoll 
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§ 99 Dnr IFON 2021-00080 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 100 Dnr IFON 2021-00081 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll 
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§ 101 Dnr IFON 2021-00082 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll 
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§ 102 Dnr IFON 2021-00084 3.7.2.25 

Upphörande av beslut att ej röja vistelseort för 
vårdnadshavare, enligt 14 § punkt 2 LVU.  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(26) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-15 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 103 Dnr IFON 2021-00085 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll 
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§ 104 Dnr IFON 2021-00086 3.7.2.25 

Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 a § 
Föräldrabalken 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll 
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§ 105 Dnr IFON 2021-00089 3.7.2.25 

Ej röja den unges vistelseort enligt 14 § LVU   

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll 
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§ 106 Dnr IFON 2435  

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
   Inget att redovisa.  
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