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Dnr IFN 1817463-

Protokollsjustering
Beslut
Individ- och familjenämnden utser Janeth Persson (SD) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll.
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Dnr IFN 1817317-

Anmälan av extra ärenden
Beslut
1. (S), (L), (C) och (MP) lämnar in två uppdrag till förvaltningen.
2. Janeth Persson (SD) anmäler en övrig fråga.

Justerandes signatur
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DnrIFN 1833618-

Fastställande av föredragningslista
Beslut

Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att
paragraferna 217-231 behandlas på den öppna delen av sammanträdet.

Justerandes sianatur
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§220

Dnr IFN 1817385-

Anmälan av handlingar
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av nedanstående dokument och lägger
dem till handlingarna.

Postlista (2021 -09-21 -2021-10-19)
Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet
Övrig information

Justerandes signatur
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§221

DnrIFN 1819429-

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av nedanstående beslut som fattats med
stöd av nämndens delegationsordning och lägger dem till handlingarna.

Individ- och familjenämndens arbetsutskotts beslut enligt protokoll från
sammanträden 23, 30 september 2021 och 7, 12, 14, 19 och 21 oktober 2021

Förändringar i anställningar inom individ- och familj eförvaltningen under
september 2021.
Tjänstemannabeslut inom individ- och familj enämndens ansvarsområde i
verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under september 2021.

Justerandes signatur
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Dnr IFN 1833619-

Anmälan av beslut fattade av ordföranden
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av beslut som fattats av ordförande med
stöd av följande lagstiftning och lägger dem till handlingarna.

LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga)
LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall)
Beslut som fattats av ordförande i brådskande ärenden med stöd av
Kommunallagen 6 kap 39 §.

Justerandes signatur
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Dnr IFN 1833620-

Lägesrapport från förvaltningen
Beslut

Individ- och familjenämnden tar del av lägesrapporten från
förvaltningsledningen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur
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DnrIFN 2021/00124-1.4.2

Månadsrapporter 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten med ekonomi och
verksamhetsstatistik och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Årsprognos för den kommunalt finansierade verksamheten visar på -37,2
mnkr, en förbättring av prognosen med 7 mnkr i jämförelse med
delårsrapporten per augusti. Förbättringarna av årsprognosen beror på
inkomna statsbidrag samt färre placerade på institutionsvård för vuxna med
missbruk.

Den största budgetavvikelsen finns inom verksamhetsområde barn och
ungdom med -25 mnkr (-29,3 mnkr per augusti), vilket främst beror på att
antalet barn och ungdomar som är placerade i någon form av familjehem
fortsatt är höga. Familj ehemsvården är den klart största utmaningen; att
sänka det totala antalet familjehemsplaceringar och samtidigt höja andelen
egna familjehem.
Inom verksamhetsområde vuxen finns den andra stora budgetavvikelsen och
då inom övrigt vuxen med en prognos om - 11,2 mnkr, (-11,4 mnkr per
augusti). Inom vuxen övrigt avser prognosen främst målgruppen personer
utsatta för våld i nära relation.
Prognosen för flyktingverksamheten som finansieras med bidrag från
Migrations verket visar på ett överskott med 13,0 mnkr, vilket är en
prognosförbättring med 1,1 mnkr jämfört med augusti.

Nämnden fortsätter arbetet med en ekonomi i balans under 2021 utifrån den
konkretiserade handlingsplanen och nedan åtgärder:
- att arbeta fortsatt aktivt med att ge personer med missbruk vård i öppna
former genom förvaltningens egen öppenvård
- att arbeta med att få skyddsbehövande personer vidare från skyddade
boenden så fort det är möjligt utifrån dennes säkerhet
- att fortsatt arbeta i ett nära samarbete med AME för att skapa vägar mot
självförsörjning för personer med behov av ekonomiskt bistånd
- att arbeta fortsatt aktivt för att så långt det är möjligt ge barn och ungdomar
och deras familjer stöd och behandling i öppenvårdsform
- att arbeta aktivt med att sänka det totala antalet familj ehemsplaceringar och
samtidigt höja andelen egna familjehem

Justerandes signatur
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- rekrytering av ännu fler egna familjehem i form av olika
rekryterings insats er, såsom riktade annonser och aktiv kontakt med familjer
som antingen anmält sitt intresse eller som är bekanta med ett nuvarande
familjehem. Pandemin har tyvärr försvårat rekryteringen. Rekrytering av
familjehem sker på en marknad bestående av alla kommuner i landet och ett
stort antal konsulentstödda familjehemsbolag och konkurrensen är hög.

-För att ytterligare minska inflödet och efterfrågan av våra insatser behövs
ytterligare samarbeten och agerande från andra aktörer för att i ett tidigare
skede motverka att behovet av socialtjänstens insatser efterfrågas.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden
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DnrIFN 2021/00410-1.6.2

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per
den 30 september 2021
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av rapporten av ej verkställda beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL per den 30 september 2021 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes sienatur

Utdraesbestvrkande

14(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden
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DnrIFN 2021/00566-1.3.6

Nämndinitiativ (M) och (KD) - Förebygga vräkningar av barn
Beslut
Individ- och familjeförvaltningen föreslår individ- och familjenämnden att
bifalla nämndinitiativet.
Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden har mottagit ett nämndinitiativ från
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD). I initiativet konstaterar
initiativtagarna att 23 barn har blivit vräkta under 2021 enligt statistik från
Kronofogden. De menar vidare att Västerås stads vräkningsförebyggande
arbete bör kunna förbättras.
I initiativet yrkas enligt följande;
* Att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med de lokala
hyresvärdarna fördjupa sitt samarbete i syfte att förebygga vräkningar av
barnfamiljer.
* Att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för
att minska antalet vräkningar av barn.

Förvaltningens bedömning är att Bostadssociala enheten bedriver ett väl
fungerande och funktionellt vräkningsförebyggande arbete. Förvaltningen
bedömer vidare att initiativet kan antas och att det föranleder en diskussion
med berörda hyresvärdar i syfte att se över om det finns vidare åtgärder att
vidta för att utveckla arbetet ytterligare.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur
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DnrIFN 2021/00553-1.2.3

Förordnande av jourhavande ordförande
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att Jenny Freed (S), Milena Axklo (C)
och Janeth Persson (SD) ledamöter i individ- och familjenämnden, kan
tjänstgöra som ordförande och ta beslut i brådskande ärenden under
resterande tid av mandatperioden.
Ärendebeskrivning
Det måste alltid finnas en tjänstgörande ordförande tillgänglig, det vill säga
en ordförandejour. I första hand är det le och 2e vice ordföranden som på ett
i förväg fastställt schema ersätter ordföranden. Det kan dock uppstå
situationer då ytterligare ersättare behövs för att ersätta en ordförande under
längre eller kortare tid.

De ärenden som berörs där beslut inte kan avvaktas och som får delegeras
till ordföranden är Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lag
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Övriga ärenden av olika karaktär som bedöms vara brådskande kan även
beslutas av tjänstgörande ordförande. Detta regleras enligt Kommunallagen
Kap 6 § 39.

Det är viktigt att möjligheten till ordförandebeslut i brådskande ärenden inte
används slentrianmässigt. Det ska i princip vara en sådan situation där
alternativet till ordförandebeslut är att kalla nämnden till extra
sammanträden.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur
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§ 228

Dnr IFN 2021/00552-1.3.2

Delegationsordning för individ- och familjenämnden
Beslut
Individ och familjenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på
revideringar av delegationsordningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelser i 8 kap 1 § första eller andra styckena samt 9 kap 1 och
2 §§ SoL är enskilda personer i vissa falla skyldiga att utge ersättning för
uppehälle vid vård på grund av missbruk, för vård av underårig och för
ekonomisk hjälp.
I de fall enskilda inte återbetalar ersättningen frivilligt kan nämnden föra
talan om ersättning hos Förvaltningsrätten enligt 9 kap 3 § SoL. Efter att
nämnden väckt talan kan Förvaltningsrätten begära ett yttrande från
nämnden.
Det finns även ibland behov av att återkalla talan om ersättning exempelvis
om den enskilde avlider.
Utifrån ovanstående finns behov av revidering av delegationsordningen.
Vidare finns behov av förtydligande av yttranden till kammarrätt med
anledning av nämndens överklagande av förvaltningsrättsdom.
Förvaltningens förslag på revideringar:
Ny text
Beslut om att avge
yttrande till
förvaltningsdomstol med
anledning av talan om
ersättning som enskild
inte återbetalar frivilligt.
Beslut om att återkalla
talan om ersättning som
enskild inte återbetalar
frivilligt
Beslut om att avge
yttrande till kammarrätt
med anledning av
nämndens överklagande
av förvaltningsrättsdom

Justerandes signatur
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Av 6 kap 36 § kommunallagen framgår att delgivning med en nämnd sker
med ordföranden eller med den som enligt reglemente eller ett särskilt beslut
är behörig att ta emot delgivningar.
Enheterna på individ- och familj eförvaltningen får ett stort antal
delgivningar från förvaltningsdomstolarna. Det handlar bland annat om
handlingar som inkommer från domstolarna och kallelser till muntliga
förhandlingar.
Den som bekräftar delgivning för en juridisk person ska ha rätt att ta emot
delgivning för denna.
Rätten att ta emot delgivning är inte delegerat hos Individ- och
familj enämnden.
Utifrån ovanstående finns behov av revidering av delegationsordningen.
Förvaltningens förslag på revideringar:
Ta emot och teckna
delgivning för Individoch familj enämndens
räkning

Justerandes signatur

6 kap 36 §
Kommunallagen
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DnrIFN 2021/00345-8.5.3

Flytta på våldsutövaren
Beslut
Individ och familjenämnden uppdrar åt Individ och familjeförvaltningen att
starta ett pilotprojekt för att flytta våldsutövaren. Pilotprojektet bör starta så
fort som möjligt dock senast 2021-12-01 och löpa under ett år. Projektet följs
upp efter pilotåret.
De mätbara målen ska följas upp ett år efter starten av pilotprojektet.
Ärendebeskrivning
Yrkande från Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD)
* Att Individ- och familj eförvaltningen undersöker förutsättningarna för att
ge möjlighet för den våldsutsatta att bo kvar i bostaden och att våldsutövaren
flyttar samt att förvaltningen återkommer till nämnden med förslag till
beslut.
* Att Individ- och familj eförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett mätbart
mål om den som utsatts för våld i en nära relation inte ska behöva flytta
hemifrån.

Individ och familj eförvaltningens tjänsteskrivelse:
Individ och familj eförvaltningen ställer sig positiva till att flytta på
våldsutövaren.

Individ och familj eförvaltningen har utrett frågan och bifogar
tjänsteskrivelse ”Att flytta våldsutövaren” som underlag. Tjänsteskrivelsen
innehåller riktlinje och rutin för genomförandet av att flytta våldsutövaren.

Förslag på mätbara mål:
Samtliga våldsutövare som genomgår en riskbedömning där bedömningen är
att risken för fortsatt våld och hot är låg, erbjuds att få flytta till en
”övergångslägenhet”.
Andelen våldsutsatta med barn som tvingas flytta på grund av hot och våld
ska minska.
Yrkanden
Jenny Freed (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Janeth Persson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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§230

DnrIFN 2021/00425-1.3.2

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Beslut
Individ och familjenämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på
revideringar av Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.
Särskilt yttrande
Milena Axklo (C) lämnar in ett särskilt yttrande:
"Centerpartiet värnar individens integritet och individuella förutsättningar i
livet. Därmed är det också en självklarhet att riktlinjerna gällande
ekonomiskt bistånd i enlighet med rådande lagstiftning ska ställa krav på
individuella bedömningar. Enbart via individuella bedömningar kan varje
individ få rätt stöd just för sig efter sina unika förutsättningar. Emellertid är
det också viktigt att riktlinjerna är tydliga för att inte lämna utrymme för
missförstånd. Centerpartiet hade därför sett det som önskvärt att det i
riktlinjen tydligare framgick hur den enskilda kan förväntas agera för att
sänka sina boendekostnader. Kraven ser givetvis olika ut för olika individer
med olika förutsättningar, men att i riktlinjen inte alls nämna vilken typ av
krav som kan ställas och inte är Centerpartiet tveksamma till."
Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av att revidera Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
Revideringarna avser innehåll under rubrik ”Boende” såsom exempelvis
skälig boendekostnad, andrahandskontrakt och inneboendekontrakt.

Förvaltningens förslag på revideringar:
De föreslagna revideringarna framkommer i sin helhet i den bifogade
reviderade riktlinjen på sidorna 11-14.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrIFN 2021/00517-1.3.2

Handlingsplan för samverkan mellan individ- och
familjenämnden och nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner handlingsplanen för samverkan.
Ärendebeskrivning
Individ- och familjeförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har
fått i uppdrag från verksamhetscheferna att utarbeta en handlingsplan för
samverkan med fokus på barn och unga upp till 21 år, som är aktuella inom
båda verksamhetsområdena. Syftet är att arbeta fram en modell som ska
implementeras inom båda verksamhetsområdena.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

§232

DnrIFN 2021/00404-1.7.1

Remiss - Motion från (M) om att integrationskrisen är vår tids
ödesfråga
Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Janeth Persson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande:
”Moderaternas motioner ligger i linje med Sverigedemokraternas tidigare
motioner gällande migration och om den bristfälliga bristande integrationen.
Vi Sverigedemokrater ställer oss bakom denna motion i sin helhet och yrkar
därmed bifall.”
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-06-23 remitterat en motion från Moderaterna
(M) till Individ och familjenämnden och Utbildnings- och
Arbetsmarknadsnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 31 oktober 2021.

Moderaterna (M) föreslår i fyra att-satser att kommunfullmäktige ställer sig
bakom:
* Att självförsörjning för varje nyanländ vuxen individ som princip ska vara
prio 1 i Västerås Stads integrationsarbete.
* Att samhällsorienteringen i Västerås utökas med 20 timmar föräldrastöd
för nyanlända föräldrar och med 10 timmar för den obligatoriska delen ”Att
försörja sig och utvecklas i Sverige” i syfte att den nyanlända snabbare ska
komma i arbete och självförsörjning.
* Att det införs ett avslutande kunskapsprov för samhällsorienteringen, som
ska följas upp på individuell basis.
* Att kunskapsprovet och utökningen finansieras med den statliga
flyktingersättningen.
Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrIFN 2021/00541-1.6.2

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift för ett ej verkställt beslut om kontaktfamilj enligt
SoL
Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till inspektionen för vård och omsorg.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut (16 kap, 6 a §
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL) om kontaktfamilj enligt SoL.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DnrIFN 2021/00542-1.6.2

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift för ett ej verkställt beslut om kontaktfamilj enligt
SoL
Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till inspektionen för vård och omsorg.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut (16 kap, 6 a §
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL) om kontaktfamilj enligt SoL.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr IFN 2021/00602-1.4.1

Beredningsärende - Verksamhetsplan för individ- och
familjenämnden 2022
Ärendebeskrivning
Förvaltningsledningen informerar i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr IFN 1833367-

Förvaltningsdialog
Ärendebeskrivning
Informationen meddelas nämnden under § 223.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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Dnr IFN 1833621-

Övriga frågor
Beslut
1. Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda
uppdraget från Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L),
Jenny Freed (S), Milena Axklo (C) och Marie Sundström (MP), med
rubriken ”Regelbunden uppföljning kring kostnader överstigande
Mimers snitthyra.”
2. Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda
uppdraget från Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L),
Jenny Freed (S), Milena Axklo (C) och Marie Sundström (MP), med
rubriken "Handlingsplan mellan individ- och familjenämnden och
äldrenämnden.”
Särskilt yttrande
Marcus Jacobson (M) anmäler ett särskilt yttrande gällande beslut 2.
Vid protokolljusteringstillfallet har inget särskilt yttrande inkommit.

Ärendebeskrivning
1.

1. Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L), Jenny Freed
(S), Milena Axklo (C) och Marie Sundström lämnar in ett uppdrag
"Regelbunden uppföljning kring kostnader överstigande Mimers
snitthyra”.

2.
3. 2. Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L), Jenny Freed
(S), Milena Axklo (C) och Marie Sundström lämnar in ett uppdrag
"Handlingsplan för samverkan mellan individ- och familjenämnden
och äldrenämnden"
4.
5. 3. Janeth Persson (SD) lyfter frågan kring återrapportering av
Sverigedemokraternas nämndinitiativ "Utreda konsekvenserna av
hög personalomsättning inom Utredning/Uppföljning".
Yrkanden
1. 1. En enig nämnd yrkar bifall till att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda uppdrag från Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg
(L), Jenny Freed (S), Milena Axklo (C) och Marie Sundström (MP),
med rubriken "Regelbunden uppföljning kring kostnader
överstigande Mimers snitthyra."

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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2. 2. Ordföranden yrkar bifall till att ge förvaltningen i nppdrag att
utreda uppdraget från Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg
(L), Jenny Freed (S), Milena Axklo (C) och Marie Sundström (MP),
med rubriken "Handlingsplan mellan individ- och familjenämnden
och äldrenämnden.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28 (33)

VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

§238

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-10-27

Dnr IFN 1817400-

Nedläggning av faderskapsutredning,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-27

Dnr IFN 1817269-

Umgängesbegränsning,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-27

DnrIFN 1817275-

Umgängesbegränsning,

Justerandes sianatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr IFN 1817159-

Umgängesbegränsning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-10-27

Dnr IFN 1822478-

Yttrande till förvaltningsrätten,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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