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§ 139   

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, torsdag 24 september 2020. 
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§ 140   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes.  
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§ 141   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Redogjorde för klimatkompenserande åtgärder som under året genomförts 
utifrån Miljöplan 2020. För 2021 finns planer på att arrangera en Eco Driving 
kurs för personal som kör mycket bil i tjänsten samt att inreda några mötesrum 
för att förbättra det digitala mötet.  
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§ 142 Dnr IFON 2020-00130 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter augusti 2020, tertial 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna tertialrapporten och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Efter augusti ska Individ- och familjeomsorgsnämnden även inge tertial 2 till 
Kommunstyrelsen.  

Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog den 
månadsuppföljning med rapport som har upprättats efter tertial 2.  

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2020, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
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§ 143 Dnr IFON 2020-00150 1.2.3.25 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
september 2020, 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 

Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till samtliga nämnder som rör 
personalfrågor och medarbetarnas situation. Uppdragen rör möjligheten för 
medarbetare som är äldre än 65 år att arbeta kvar inom Borås stad och 
medarbetares möjlighet att arbeta heltid. Uppdragen handlar även om åtgärder 
för att minska sjukfrånvaro samt öka användningen av digital teknik för att 
kunna frigöra tid för annat som ger värde och effekt för brukare. Nämnden 
vidtar ett antal insatser inom dessa områden som redovisas i rapporten. En stor 
del av åtgärderna är långsiktiga och behöver pågå under en längre tid för att det 
ska ge effekter. Kortsiktigt ökar sjukfrånvaron men detta är helt relaterat till 
effekter av Corona-situationen då fler med förkylningsliknande symtom är 
sjukskrivna. Under året finns en markant ökning av digital teknikanvändning 
som har lett till positiva effekter.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
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§ 144 Dnr IFON 2020-00149 1.2.3.25 

Redovisning av uppdrag i budget 2020 gällande 
uppföljning av nämndens arbete med förstärkt 
familjehemsvård 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
arbetet med förstärkt familjehemsvård och att lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden gav, vid sammanträde 2020-04-21, förvaltningen i uppdrag att följa 
upp arbetet med den förstärkta familjehemsvården och redovisa uppnådda 
effekter, identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsfaktorer. Uppdraget har 
genomförts och sammanfattningsvis kan konstateras att kvaliteten ökat utifrån 
striktare lagkrav samt de åtgärder och aktiviteter som genomförts inom ramen 
för förstärkt familjehemsvård. Slutsatsen är att den ökade kvaliteten är en 
framgångsfaktor vid rekrytering av familjehem men även för att bibehålla 
befintliga familjehem. Därmed behöver förstärkningen permanentas och 
fortsättningsvis vara den nivå och kvalitet som innefattas i ordinarie 
familjehemsvård.  

I samband med uppdraget har även en granskning av arbetet med och 
dokumentation gällande barns nätverk genomförts. Utvecklingsområden har 
identifierats och förvaltningen kommer att arbeta vidare dessa.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av nämndens arbete med förstärkt familjehemsvård, 20200903  
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§ 145 Dnr IFON 2020-00131 1.2.3.2 

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av inkomna 
synpunkter för tiden januari – juni 2020 till handlingarna. Redovisningen 
skickas till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2013 introducerades i Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Varje förvaltning ansvarar för att inom utsatt tid ta 
emot, följa upp och besvara synpunkter från medborgare, brukare och kunder.  

Statistik över synpunkterna redovisas två gånger per år för respektive nämnd. 
Här redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari 
till 30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2020  
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§ 146 Dnr IFON 2020-00152 1.2.3.0 

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 
informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 
problematik till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 
socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 
klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 
stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 
arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 
de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 
Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 
samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  
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§ 147 Dnr IFON 2020-00129 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
t o m 2020-06-30.  

Sammanfattning av ärendet 

Antalet ej verkställda beslut har minskat från 17 st. kvartal ett 2020, till 16 när vi 
summerat det andra kvartalet 2020.  

Besluten rör följande beviljade insatser: 1 familjehem, 7 kontaktfamiljer och 8 
öppenvård. Sju flickor och nio pojkar berörs. Om syskonpar slås ihop och 
räknar på familjenivå så handlar det om nio familjer. 

När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar familjehemsenheten efter lämpliga 
uppdragstagare som skall matcha klienternas behov. Vid vissa komplexa 
ärenden har de haft svårt att hitta lämpliga uppdragstagare. Andra faktorer som 
påverkat är att det i flera fall har rört sig om flera syskon i samma familj och 
detta brukar i sig vara en försvårande faktor vid matchning. 

För att åskådliggöra ges ett exempel på ett av förloppen. En uppdragstagare 
(kontaktfamilj) avsade sig uppdraget. Familjehemsenheten matchade en ny 
kontaktfamilj som dock behövde utredas. Något som ledde till ett större 
tidsglapp.  
 
Ärendet där en tidigare familjehemsplacerad flicka väntat under mycket lång tid 
på en kontaktfamilj, har inte löst sig då det varit svårt att matcha behoven med 
tillgängliga kontaktfamiljer. En ny utredning har inletts för att se över behovet 
av insats. Vad som gäller den ej verkställda familjehemsplaceringen så finns det 
nu ett tilltänkt familjehem som är under utredning.  
 
Nämndens interna öppenvård har varit hårt belastad under våren vilket ökat 
risken att det tar lång tid att verkställa beslut om insatser. Verksamheten ser 
över behovet av att förstärka öppenvården men även en inventering av 
målgrupper inom öppenvården pågår med syfte att se om det är möjligt att 
förändra i öppenvårdsinsatserna och/eller göra omprioriteringar. 
 
Det finns även specifika omständigheter till att det i flera fall tagit lång tid att 
verkställa besluten.  I ett fall har en familj önskat att insatsen inte startar under 
sommaren och i ett annat önskade familjen vänta med start av insatsen med 
hänsyn till situationen kring Corona. 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 2 2020  

 

Det är svårt att ange en orsak utifrån de nu 16 aktuella ej verkställda besluten. 
Flertalet verkställs under augusti.  Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att 
minska antalet ej verkställda beslut utifrån olika åtgärder.  
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§ 148 Dnr IFON 2020-00046 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna nedanstående 
yttrande över Stadsrevisionens rapport om Borås stad samverkan med externa 
parter kring barn och unga samt översända denna till Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 
stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 
nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan 
med externa parter förbättras. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det ständigt finns skäl att se 
över och förbättra samverkan mellan stadens verksamheter och externa aktörer. 
Former och forum för samordning av samverkan finns men kan utvecklas.  
Det finns behov av att tydliggöra var samverkan sker och att samordna detta. 
Det pågår ett arbete med intention att få till stånd ökad samordning vilket bör 
kunna svara mot detta behov.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 
unga  
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§ 149 Dnr IFON 2020-00045 1.1.3.1 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande över 
Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås stads nämnder och översänder 
denna till Stadsrevisionen, med intensionen att den gemensamma rutinen för 
nämndernas ärendeberedning lyfts i partiöverläggningar före behandling i 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 
Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 
styrdokument. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas 
ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 
 
Stadsrevisionen efterlyser en tydligare ärendeberedningsprocess och föreslår att 

Kommunstyrelsen leder en sådan process. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden stöder förslaget att Kommunstyrelsen leder arbetet med 
ärendeberedningsprocessen.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder  
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§ 150 Dnr IFON 2020-00151 1.2.3.0 

Återrapportering Boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgnämnden beslutar att godkänna rapporten över 
arbetet med Boendeprocessen samt översända denna till Kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad. Individ- och familjeomsorgsnämnden lämnade 
efter samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetslivsnämnden 
in ett förslag om ny ansvarsfördelning och en process kopplat till sociala 
bostäder som också innefattade ett förslag rörande ansvar och anskaffande av 
bostäder för sociala kontrakt.  
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att ändra reglementet så att 
Arbetslivsnämnden fick ansvaret för bostadsanskaffning. Individ-och 
familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle 
fortsätta att hantera boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra en uppföljning till 
kommunfullmäktige i oktober 2020. 
När beslutet i kommunfullmäktige var fattat bildades en arbetsgrupp med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen för att se närmare på arbetssätt, rutiner och 
samverkansrutiner. Olika befintliga arbetssätt och rutiner på respektive 
förvaltning sågs över för att se möjligheter till effektivisering eller nya 
förbättrade sätt att handlägga frågor kopplade till boendesociala 
insatser/andrahandskontrakt. Detta har bl.a. rört rutiner för hyresinbetalningar, 
uppföljning av obetalda hyror, uppföljning av störningar, rutiner vid 
skadegörelse med mera. För att säkra samtliga dessa processer har det krävts en 
relativt lång tid innan den nya rollfördelningen var redo att genomföras. 
Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom 
samarbetsparter och bostadsbolag har förberetts för förändringen.  
Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden kommer att vara vägen in till Borås stad för den som 
behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny 
boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Hantering och ansvar kring 
hyresinbetalningar, skulder och även lägenheter underlättas om förändringen 
sker i samband med årsskiftet. 
Förändringen i reglementet innebär inte att några ekonomiska resurser behöver 
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flyttas mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Det kommer att bli ett skifte av ansvar och arbetsuppgifter mellan nämnderna 
men inte ett behov av att flytta medel och resurser från den ena nämnden till 
den andra. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver förstärka sina 
resurser som hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del 
utveckla kompetens inom Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. 
Arbetslivsnämnden behöver förstärka sina resurser kopplat till anskaffning av 
lägenheter, kontakter med bostadsbolag och förvaltning av andrahandskontrakt.  
Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som behöver 
boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för 
stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att 
bli hemlösa vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som 
kan leda till en ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte 
möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och 
hur stort behov av ökade resurser som detta medför.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kommer att följa 
processen gemensamt under 2021 för att se effekter för såväl brukare som 
bostadsbolagen. Statistik för antalet personer som vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgen kommer att upprättas för att underlätta uppföljning.    
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§ 151 Dnr IFON 2020-00132 1.2.4.2 

Miljörapport tertial 2 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner miljörapport tertial 2 2020 
och överlämnar densamma till Miljö- och konsumentnämnden.   

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp miljömålen och överlämnar 
miljörapport för tertial 2 2020 till Miljö- och konsumentnämnden. 
Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden har 
kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och 
åtgärderna. I årsredovisningen för 2020 ges en komplett redovisning för 
miljöarbetet.   
 
I uppföljningen av miljömålen i samband med tertial 2 kan nämnden konstatera 
att bilanvändningen har minskat under våren 2020. Detta till följd av att många 
fysiska möten ersattes med digitala möten. Uppföljningsmöten med 
institutioner genomfördes i viss utsträckning med stöd av digital teknik.  
Utbildningar, konferenser och handledningar ställdes in under våren vilket 
också påverkade resandet totalt och då även bilanvändningen.   

Beslutsunderlag 

Miljömålsuppföljning tertial 2 2020   
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§ 152 Dnr IFON 2020-00126 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-09-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27 § 101 
 
Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
Kommunstyrelsens beslut § 285 
 
Tillsättning av förvaltningschef till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24 § 279    
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§ 153 Dnr IFON 2020-00127 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2020-09-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.    

Sammanfattning av ärendet 

Extra socialutskott 2020-08-20  

Socialutskott 2020-08-27 

Socialutskott 2020-09-10    
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§ 154 Dnr IFON 2020-00156 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 155 Dnr IFON 2020-00157 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflyttning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 156 Dnr IFON 2020-00159 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 157 Dnr IFON 2020-00160 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 158 Dnr IFON 2020-00162 3.7.2.25 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-22 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 

§ 159   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Den 21 oktober 2020 arrangeras en webbföreläsning angående hedersrelaterat 
våld och förtryck. Inbjudan med anmälningslänk mailas ut. Arvode och förlorad 
arbetsinkomst utgår.  
 

Integrationsdagen den 3 november webbsänds. Inbjudan med anmälningslänk 
mailas ut. Arvode och förlorad arbetsinkomst utgår.  
 

Om möbleringsfrågan löses på ett ekonomiskt försvarbar sätt, kan 
oktobernämnden sannolikt hållas med alla ledamöter på plats i en större lokal 
på Österlånggatan 74.  
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