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Binaku Muharrem (S) ersätts av Camilla Kvibro Ståhl (S) 
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§ 78   

Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ninni Dyberg (S) med 
Marcus Robertsson (M) som ersättare.  

Protokollet justeras på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Österlånggatan 74, tisdag den 26 maj 2020, klockan 9.00.       
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§ 79   

Fastställande av föredragningslista 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Vid dagens sammanträde utökas föredragningslistan med ytterligare ett 
beslutsärende ”Initiativärende – Uppdra förvaltningen att utreda rättssäkerheten 
och lämpligheten i att ha ett fortsatt avtal med Nya Livet Fritsla AB.”  

Ärendet läggs som nr 8 i föredragningslistan.  

Upprättad föredragningslista med ovanstående tillägg godkänns.     
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§ 80   

Information från förvaltningschefen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Sammanfattning av ärendet 

Närvaro för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 
Informerade om Kommunstyrelsens dokument.   

Covid 19-situationen 
Ingen alarmerande sjukfrånvaro inom förvaltningen. Inför sommaren är 
personalbemanningen på boendena säkrad med hjälp av personal från 
bemanningspoolen. 

Egentestning  
Rutiner för egentestning av boendepersonal ska införas. Eventuellt kan 
ytterligare personalgrupper komma att testas om sjukfrånvaron ökar.  
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samarbetar med Sociala 
omsorgsförvaltningen avseende egentestningen.  

Budget 2021:1 
På eftermiddagen den 18 augusti kommer hela nämnden att ägna sig åt arbetet 
med Budget 2021:1. Mer information kommer.  

Kaptensgatan  
Informerade om händelserna under förra veckan då de särskilda insatsstyrkorna 
från polisen och räddningstjänsten fick rycka ut till ett av förvaltningens 
boenden.   

Nya Livet Fritsla AB 
Information gavs om det aktuella ärendet med det konsulentstödda 
familjehemsföretaget, från perioden 2015 fram till dagens datum.  
Inga avvikelser har uppmärksammats vid fortlöpande uppföljningar som gjorts 
av vården i de familjehem som varit knutna till Nya Livet Fritsla AB.        
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§ 81 Dnr IFON 2020-00084 1.2.4.1 

Budgetuppföljning efter april 2020, tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 
april 2020, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Tertial 1 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.                      
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§ 82 Dnr IFON 2020-00063 3.7.2.25 

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL  
t o m 2020-03-31.         

Sammanfattning av ärendet 

Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades nio ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sjutton.  
Elva av dessa rör kontaktfamilj och sex stycken öppenvård. Åtta flickor och nio 
pojkar berörs. 
 

Matchningsproblematik, dvs. svårigheter med att hitta uppdragstagare som 
matchar barnens behov, gavs i tio fall som huvudorsak till att kontaktfamilj ej 
hade verkställts.  

 

 

 

 

 

Ett fall handlade det om att uppdragstagaren till ett barn med särskilda behov 
sade upp sig i slutet av 2019. Sökande efter lämplig uppdragstagare pågår.  

Vårdnadshavaren till ett syskonpar hade ett förslag om kontaktfamilj som ej 
godkändes av familjehemsenheten. Nytt förslag i februari 2020 avböjdes av 
vårdnadshavaren pga. religiösa och kulturella skäl. Familjehemsenheten utreder 
nu en ny uppdragstagare. 

En tidigare familjehemsplacerad flicka har väntat i snart två år på en 
kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig 
kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt flickans vårdnadshavare har tackat nej 
vid flera tillfällen. En ny utredning pågår. 

I fyra fall, två olika syskonpar, har det dragit ut på tiden pga. 
matchningsproblem. I nuläget finns det tilltänkta kontaktfamiljer och 
förhoppningen är att insatserna ska kunna verkställas inom några veckor.  

I ett fall med tre syskon har man misslyckats med matchningen men arbetet 
pågår. 
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Gällande öppenvård så handlar fördröjningen av verkställigheten mest om 
inställda möten.  

I ett fall, två klienter, blev behandlaren sjuk och uppstartsmötet fick ställas in. 
På nästa erbjudna tid i mars meddelade klienten förhinder.  

Pga handläggares sjukdom har uppstart försenats i ett ärende. Detta uppdrag 
kommer att startas upp inom mycket kort. 

Ett annat fall med två klienter där uppstartsmötet också fick ställas in pga. att 
behandlaren var sjuk är nu på väg att verkställas inom kort. 

I ett fall har uppstart fått skjutas fram pga. sjukdom i familjen. Nytt möte 
inplanerat under april.  

Det är svårt att generalisera runt ökningen av ej verkställda beslut första 
kvartalet 2020. I flertalet av fallen är man nära en lösning. Några fall är mycket 
komplexa och man har gjort flera försök men även i dessa så arbetas det aktivt. 
Kvarstår dessa höga värden får vi göra en mer grundläggande analys av möjliga 
orsaker.               

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport Kvartal 1 2020                 
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§ 83 Dnr IFON 2020-00094 1.2.4.0 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 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. Det som särskilt märks under 
våren 2020 är den ökade användningen av Skype och Teams för olika former av 
möten. Skype och Teams har även använts för brukarsamtal och 
utredningssamtal. Användningen av denna teknik förväntas frigöra tid för ökad 
tid med brukare.        

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget – tertial 1            
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§ 84 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 inte tillstyrka förslaget om att 
ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en förvaltningsekonom/controller 
samt därmed anse att initiativärendet är besvarat.        

Sammanfattning av ärendet 

Vid Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträde 2020-02-18  
presenterade Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende 
om stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Förslaget var att nämnden skulle ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en 
förvaltningsekonom /controller på heltid. 
 
Utifrån nämndens budgetsituation, har förvaltningen hög prioritet på 
ekonomisk uppföljning och kartläggning av verksamheterna utifrån 
kostnadseffektivitet. På detta sätt möts behovet av stärkt ekonomisk kontroll 
även utan att avsätta ytterligare en heltidstjänst för controllerfunktion.  
En utökning av den centrala administrationen är inte möjlig utifrån 
budgetförutsättningarna och kan inte bedömas tillföra så pass mycket ökad 
ekonomisk kontroll och/eller kostnadseffektivitet att det skulle motsvara 
kostnaderna för denna utökning.                

Beslutsunderlag 

Initiativärende M/KD: Stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen                 
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§ 85 Dnr IFON 2020-00100 1.2.3.25 

Initiativärende SD - Utreda rättssäkerheten och 
lämpligheten i att ha ett fortsatt avtal med Nya Livet 
Fritsla AB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Initiativärendet remitteras till förvaltningen för handläggning. Svaret lämnas vid 
augustinämnden.         

Sammanfattning av ärendet 

Eva Eriksson (SD) och Susanne Karlsson (SD) har lämnat ett initiativärende till 
dagens sammanträde, se bilaga.                

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende SD – Utreda rättssäkerheten och lämpligheten i att ha ett 
fortsatt avtal med Nya Livet Fritsla AB.                 
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§ 86 Dnr IFON 2020-00054 1.2.3.25 

Anmälningsärenden 2020-05-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14   
§ 147 Budgetmedel ny familjecentral 
 

Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201900284  
SCB:s medborgarundersökning 2019 
 

Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201901109 Kommunens 
Kvalitet i Korthet 2019 
 

Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201800905 Årsredovisning 
av samverkansuppdraget lokalt inflytande 
 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 130 
Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2020 från 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

 

 

 

Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2019               
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§ 87 Dnr IFON 2020-00085 1.2.3.25 

Delegationsbeslut 2020-05-19  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialutskott 2020-04-09 protokoll  
 
Socialutskott 2020-04-23 protokoll  
 

Socialutskott 2020-05-07 protokoll               
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§ 88 Dnr IFON 2020-00088 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 89 Dnr IFON 2020-00089 3.7.2.25 

Faderskapsnedläggning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 90 Dnr IFON 2020-00090 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 91 Dnr IFON 2020-00091 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.         
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§ 92 Dnr IFON 2020-00092 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.      
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§ 93 Dnr IFON 2020-00093 3.7.2.25 

Umgängesbegränsning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.        
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§ 94 Dnr IFON 2020-00067 3.7.2.25 

Ändrad betalningsmottagare CSN 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Sekretessbelagt ärende.  

Beslut enligt separat protokoll.    
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§ 95   

Övrigt 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Nämndens studiebesök i egen verksamhet den 16 juni är p g a rådande Covid 
19-situation inställt.  
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