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Plats och tid Vulcanushuset Österlånggatan 74, samt virtuellt mötesrum tisdagen 
den 16 juni 2020 kl 14.00-15.52, paus kl 14.38-15.05.   

Beslutande Ledamöter 

Med anledning av coronavirussjukdomen Covid-19 deltog ledamöter och ersättare, 
efter ordförandes godkännande, i sammanträdet på distans via ett virtuellt 
mötesrum i enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 §. 

Mats Tolfsson (S), Ordförande 
Hasse Ikävalko (M), 1:e vice ordförande 
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), 2:e vice ordförande 
Eva Axell (S) 
Binaku Muharrem (S) ersätts av Camilla Kvibro Ståhl (S), medverkar på distans 
Ninni Dyberg (S), medverkar på distans 
Jon Hjärne (L) ersätts av Aghil Aghili (L), medverkar på distans 
Vivi Roswall (M), medverkar på distans §§ 96-109 
Pernilla Gustafsson (M), medverkar på distans §§ 110-113 
Marcus Robertsson (M) 
Eva Eriksson (SD), medverkar på distans 
Inger Landström (V) 

Närvarande Ersättare 
Irene Samuelsson (C) 
Pernilla Gustafsson (M), medverkar på distans §§ 96-109 
Annette Nordström (M), medverkar på distans  
Valéria Kant (KD), medverkar på distans  
Susanne Karlsson (SD), medverkar på distans 
Anita Spjuth (V), medverkar på distans  

Övriga Tjänstemän 
Hans Abrahamson, t f förvaltningschef 
Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen §§ 96-105 
Niko Nicolaides, IT-samordnare §§ 96-105 
Margareta Jensholm, nämndsekreterare  
 

Justeringens plats och tid Österlånggatan 74, plan 2, Borås; måndag 22 juni 2020, kl 13.00.  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 juni 2020.  
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§ 96   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Axell (S) med  
Inger Landström (V) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, måndag den 22 juni kl 13.00.       
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§ 97   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställes.       
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§ 98   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.     

Sammanfattning av ärendet 

Kaptensgatan 
Gav information kring den tragiska händelse som inträffade vid boendet på 
Kaptensgatan.  

Bemanningssituationen 
Informerade om planerna att minska den centrala och lokala administrationen 
med totalt nio tjänster. Förvaltningen genomför riskanalyser tillsammans med 
fackliga företrädare och informationsmöten hålls med berörd personal.  
Beslut kommer att fattas i augusti. 

Den ideella föreningen Maskrosbarn 
Informerade om konceptet för den ideella föreningen Maskrosbarn, med 
möjligheten för ungdomar att få en kontaktperson/extravuxen att vända sig till 
vid behov. Konceptet syftar till att fylla glappet mellan öppenvårdsinsatser och 
placering. Nämnden återkommer till frågan under hösten. 
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§ 99 Dnr IFON 2020-00099 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter maj 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – 
maj 2020 med helårsprognos.         

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter maj 2020, Individ- och familjeomsorgsnämnden.              
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§ 100 Dnr IFON 2020-00107 1.1.3.1 

Riskanalys internkontroll inför 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer Riskanalys intern kontrollplan 
inför 2021.                 

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 2021.                    

Beslutsunderlag 

Riskanalys 2021 inför intern kontrollplan          
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§ 101 Dnr IFON 2020-00103 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att följande handlingar undantas 
från tillgänglighetskravet för Individ- och familjeomsorgsnämndens förvaltning 
med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service: 

Inkomna handlingar  

Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar    

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens protokoll från 23 september 2018  
ska tillgänglighetsanpassas. Likaså ska en föredragningslista skapas och 
tillgänglighetsanpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 
webbplats.     

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft.  

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven 
i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under tredje parts kontroll, så långt möjligt, uppfylla samma krav. Lagens 
tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 
sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 
med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 
skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 
delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 
offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 
funktionsnedsättning. 

Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 
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Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt    
tidsberoende media (video mm) berörs från och med den 23 september 2020. 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 
hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se.  
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kräver att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
aktörens kontroll, ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 
meddelats.  
Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; vid 
bedömningen om en anpassning är oskäligt betungande, ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser 
samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 
uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning. 
Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar skickas in till staden eller 
hur de formateras eller framställs av de som lever och verkar i Borås.  
De handlingar som staden framställer ska anpassas till de nya kraven.  
Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se  
där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt 
inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande 
och undantas också tillgänglighetskravet.  
För att underlätta för de som har en funktionsnedsättning ska 
föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt som gör att den blir 
tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta filen, likaså ska ske med 
protokollet. 

Handlingar som inkommer till Individ- och familjeomsorgsnämnden publiceras 
i stadens webbdiarium. Då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas 
undantas även webbdiariet tillgänglighetskraven, likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 
Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan  
23 september 2020.               

Beslutsunderlag 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 
Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-25               
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§ 102 Dnr IFON 2020-00105 2.3.8.1 

Krav på redogörelse om anmälan av bisysslor 

I Individ- och familjeomsorgsnämndens delegationsordning läggs punkten 
”Förbjuda bisyssla, delegat Verksamhetschef” in.  

I samband med framtagande av den årliga internkontrollsplanen ska bisyssla 
beaktas.         

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Det har uppmärksammats ett behov av att se över rutiner och handläggning 
kring medarbetares bisysslor. Rutiner finns idag men behöver kompletteras. Det 
har tidigare varit otydligt i delegationsordningen kring delegat för att eventuellt 
förbjuda bisyssla. Detta förtydligas nu.  

I Individ- och familjeomsorgsnämndens delegationsordning läggs punkten 
”Förbjuda bisyssla, delegat Verksamhetschef” in. Kommunstyrelsen 
rekommenderar nämnderna att göra samma kompletteringar i sin 
delegationsordning. 

I samband med framtagande av den årliga internkontrollsplanen ska bisyssla 
beaktas. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att göra detsamma i 
och med framtagandet av intern kontrollplanen.     

Information om bisyssla kommer att finnas med i SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) i Stratsys vid två tillfällen; första tillfället i maj och andra 
tillfället i december med start 2020. Även SAM i Stratsys i januari, under 
punkten ”Borås stads förhållningssätt om korruption och oegentligheter”, 
kompletteras med jäv och attestreglerna. 

Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om 
medarbetaröverenskommelse respektive chefsöverenskommelse, om 
medarbetaren tidigare har anmält bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan 
har förändrats under året. 

I tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.                    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut: Krav på redogörelse om anmälan av bisysslor 
2. Ändring i IFO delegationsordning                   
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§ 103 Dnr IFON 2020-00106 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar om gallring av handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse enligt bifogat beslutsunderlag.  
Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse.        

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden.  
I detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse 
sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig 
behöver hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar 
som kanske inte uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära 
filer och skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.                     

Beslutsunderlag 

1. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse   
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§ 104 Dnr IFON 2020-00095 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-06-16 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Borås Stads årsredovisning 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 § 45 
 

2. Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14 § 70 
 

3. Förbundsstyrelsens beslut om överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 185 
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§ 105 Dnr IFON 2020-00096 3.7.2.1 

Delegationsbeslut 2020-06-16 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Extra Socialutskott 2020-05-13 protokoll 
 

2. Socialutskott 2020-05-18 protokoll 
 

3. Socialutskott 2020-06-04 protokoll  
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§ 106 Dnr IFON 2020-00112 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 107 Dnr IFON 2020-00113 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 108 Dnr IFON 2020-00114 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.               

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

17(21) 
Sida 

 

 

§ 109 Dnr IFON 2020-00115 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 110 Dnr IFON 2020-00116 3.7.2.25 

Vårdnadsöverflytt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 111 Dnr IFON 2020-00117 3.7.2.25 

Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 
6 kap 8a § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.                 
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§ 112 Dnr IFON 2020-00118 3.7.2.25 

Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 
6 kap 8a § FB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende. 

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 113   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Påminnelse om nämndens budgetarbete tisdag eftermiddag den 18 augusti  
på Borås Kongress.  
 

Tisdagen den 3 november kl 8.00 – 12.00 hålls Integrationsdagen på Borås 
Kongress. Fullständigt program kommer i början av september.   

 
1:e vice ordförande Hasse Ikävalko tackar ordförande, nämnden och 
förvaltningen för ett gott samarbete och önskar alla en skön sommar.    

 
Ordförande Mats Tolfsson avslutar mötet med att tillönska nämnden och 
förvaltningen en glad midsommar och en trevlig semester. 
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