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§ 99 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Stefan Oszák Bengtsson (M) tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll.  
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§ 100 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden informerar om att det kommer att lämnas in ett nämndinitiativ och 
ett uppdrag från majoriteten. 

Förvaltningen informerar om att §§ 144-145 utgår.      
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§ 101 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att 
ärende §§ 99-115 är offentliga och behandlas på den öppna delen av 
sammanträdet.  
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§ 102 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

 Postlista (2019-03-12--2019-04-15) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

 Övrig information.  
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§ 103 Dnr IFN 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 21 och 28 mars samt 4, 11 och 17 april 2019. 

 Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 
mars 2019. 

 Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 
verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under mars 2019.  
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§ 104 Dnr IFN 1817387- 

Anmälan av beslut fattade av ordförande 

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 §.  
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§ 105 Dnr IFN 1814158- 

Informationsärende - Returfabriken 

Ärendebeskrivning 

Marita Siwén, enhetschef och Stefan Björkman, teamledare informerar om den 
nya verksamheten Returfabriken som nyligen startat upp. 

Nämnden tackar för informationen.  
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§ 106 Dnr IFN 2019/00082-1.2.3 

Månadsrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten innehållande ekonomisk 
prognos och verksamhetsstatistik gällande försörjningsstöd och vårdkostnader 
och lägger dem till handlingarna och i samband med det ger nämnden 
förvaltningen följande uppdrag: 

Att 
 Återkomma med en fördjupad analys av varför Västerås har en av landets 

högsta kostnader per invånare för försörjningsstöd samt förslag på åtgärder. 
 

 Analysera missbruksvårdens kostnader och effektivitet. Återkom med förslag 
på åtgärder för att minska kostnaderna för missbruksvården. 
 

 Återkomma med en redovisning av hur socialkontor BoU tillsammans med 
socialkontor vuxna/missbruk, metodiskt ska samarbeta för att nå unga i 
missbruk så tidigt som möjligt. 

 

Ärendebeskrivning 

Den ekonomiska prognosen efter mars månad visar att Individ- och 
familjenämnden prognostiserar en avvikelse med -109,2 miljoner kronor mot 
budget vid årets slut för den kommunalt finansierade verksamheten. För den 
statligt finansierade flyktingverksamheten prognostiseras en avvikelse med +45,7 
miljoner kronor vid årets slut. 

Statistik visar på ett ökat inflöde av ärenden jämfört med samma period 2018, 
framförallt inom ungdom (41 %), men även våld i nära relation (23 %). De stora 
budgetavvikelserna finns inom institutionsvård för barn och ungdom där vi ser att 
både antal vårddygn och kostnader per dygn är fler och kostsammare än 
budgeterat. Även inom vuxen finns stora budgetöverskridande för boende med 
stöd.  
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§ 107 Dnr IFN 2019/00150-1.3.2 

Gemensam redovisningsplan för Västerås stad 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta redovisningsplan för gemensamma 
processer, giltig fr.o.m. 1 januari 2019.  

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400) ska varje myndighet bland annat upprätta en beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar. En myndighet (nämnden) ska även fastställa 
hur handlingar ska hanteras och lagras samt vilken information som ska bevaras 
eller gallras. Inom Västerås stad uppfylls gällande lagstiftning och beslut om 
bevarande och gallring av information genom att nämnden fastställer en 
redovisningsplan (Redovisning av allmänna handlingar). 

Den information och de handlingar som hanteras inom stadens processer för 
ledning och verksamhetsstöd (bland annat HR, ekonomi och 
nämndadministration) sker i gemensamma IT-system och gemensamt i den 
samordning av lednings- och stödprocesser som finns. Utifrån en god 
offentlighetsstruktur ska därför beslut om bevarande och gallring av nämndens 
handlingar inom ovanstående områden se lika ut oavsett nämnd. En särskild 
redovisningsplan för gemensamma processer har därför utarbetats i samverkan 
mellan representanter från bland annat löneadministration, rekrytering, ekonomi 
och redovisning, upphandling, registratur och nämndadministration. Arbetet har 
letts av Stadsledningskontoret och Stadsarkivet. Redovisningsplanen för 
gemensamma processer ersätter de nu gällande gemensamma planerna för 
ekonomi, medarbetarområdet respektive gemensamma administrativa processer.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsarkivet 
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§ 108 Dnr IFN 2019/00151-1.3.2 

Redovisningsplan för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner revideringen av redovisningsplanen.  

Ärendebeskrivning 

Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) skall varje myndighet bland annat upprätta en 
s.k. arkivbeskrivning. Syftet med denna är att genom att redovisa vilka handlingar 
som kan förekomma hos en myndighet, underlätta och möjliggöra för 
allmänheten att ta del av en myndighets allmänna handlingar. Begreppet allmänna 
handlingar är mediaoberoende och gäller alltså bl. a. både pappershandlingar och 
digitala handlingar/upptagningar. 

Inom Västerås Stad utgörs arkivbeskrivningen dels av en blankett där 
myndighetens organisation framgår och dels av en redovisning av myndighetens 
allmänna handlingar (redovisningsplan). Planen tar upp vilka rutiner och vilka 
handlingar som kan finnas och den skall följaktligen hållas aktuell och i 
möjligaste mån visa faktiska förhållanden. Planen anger dessutom om handlingar 
skall diarieföras eller ej, ger information om förvaring och vissa handlingstypers 
ev. sekretess samt handlingarnas gallringsfrist. Redovisningsplanen är 
mediaoberoende och såväl digitala som pappersbaserade allmänna handlingar 
redovisas. 

Tillägg/ändringar i redovisningsplanen är markerade med gult.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsarkivet 
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§ 109 Dnr IFN 2019/00226-2.7.1 

Riktlinje för krisstöd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner riktlinjen.  

Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att 
människorna som vistas där får det stöd och den hjälp som de behöver SoL 2 kap. 
1 §. Ansvaret gäller både under normala förhållanden och vid allvarliga 
händelser. Vid en allvarlig händelse kan socialtjänsten alltså få uppgifter utöver 
det som gäller i vanliga fall. 

Riktlinjen tydliggör hur individ- och familjenämnden organiserar arbetet med 
krisstöd.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 110 Dnr IFN 2019/00118-8.0.1 

Riktlinje för ersättning till familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner riktlinjen för ersättning till familjehem.  

Ärendebeskrivning 

Som stöd till kommunerna har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat 
rekommendationer kring ersättningar till familjehem, dessa uppdateras årligen. 

Rekommendationerna är ett stöd för kommunen vid utvecklande av egna 
riktlinjer. För att få en likvärdig bedömning kring ersättningsnivåer följer Individ 
och familjenämnden SKL:s årliga cirkulär för ersättningar. Undantaget är 
kontrakterade jourhem där nämnden har en egen utformad ersättningsmodell. 
Skälet är att kunna konkurrera med närliggande kommuner och konsulentstödda 
familjehem samt öka attraktionskraften att ta uppdrag åt Västerås. 

Tidigare riktlinje för ersättningar till familjehem (Dnr: 2016/00470-IFN) 
beslutades i individ- och familjenämnden 2016-09-01. 

Förändringar som föreslås i nuvarande, reviderade riktlinjen är: 

 att alla ersättningar med summor tas bort med hänvisning till SKL:s 
rekommendationer samt årliga revideringar från SKL. 

 nytt stycke om familjehem där arvode inte ska utgå. 

 att riktlinjen gäller löpande om inga större förändringar sker i 
rekommendationerna från SKL eller att Individ- och familjenämnden 
frångår riktlinjen för kontrakterade jourhem.  

Yrkanden 

Dorothy Bergkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 111 Dnr IFN 2019/00023-4.2.4 

Rapport brukarenkät 2018 - Individ- och familjenämndens 
verksamhet, myndighetsutövning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner rapporten.  

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2018 deltog Västerås i Sveriges kommuners och landstings 
brukarundersökning för fjärde året i rad tillsammans med 134 andra kommuner. 

Analysen av totalresultatet bygger på 379 svarsenkäter. Socialkontor ekonomi står 
för cirka hälften av svarsresultaten. 

När det gäller resultaten från brukarna i Västerås ligger individ- och 
familjenämnden i nivå eller högre rikets resultat. Resultaten ligger i några fall på 
ungefär samma nivå som tidigare resultat och i några fall föreligger en höjning. 
Snittet utifrån de antal svar som inkommit indikerar inget ras gällande flertalet 
mätområden förutom vissa delar av områden som berör vårdnadshavare och 
ungdomar. Dessa områden är påverkansdelen i valet av stödinsatser samt 
förändring i livssituation. Samtidigt är det svårt att fastslå resultaten utifrån det 
låga antal svar. Resultaten kan ses som en temperaturmätare. 

Brukarundersökning är ett viktigt instrument för nämnden att följa upp beslutade 
indikatorer i styrkorten utifrån styrtal. För enheterna innebär undersökningen en 
möjlighet att fånga brukarnas uppfattning över tid som en del i det interna 
utvecklingsarbetet. Det är därför av stor vikt att enheterna kan presentera ett 
underlag som uppnår och överstiger lägsta nivån om minst 30 svar. Frågan är 
utifrån det varierade antal svar genom de senaste åren, är om det finns andra sätt 
undersöka brukares uppfattning om socialtjänstens bemötande och delaktighet. 
Exempel på detta är regelbunden uppföljning vid avslut av insatser.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 112 Dnr IFN 2019/00221-8.2.1 

Utredning om möjlig besparing - Stödgrupper för barn/ 
familjeterapeuter/ungdomsmottagning - utreda samordningsvinster 
och förändringar i uppdrag 

Beslut 

Individ- och familjenämnden instämmer i förvaltningens bedömning. 

Det är inte möjligt att uppnå en ekonomiskt och socialt hållbar besparing via 
samordning eller förändringar i verksamhet för stödgrupper för barn, 
familjeterapeuterna inom öppenvården och ungdomsmottagningen.  

Ärendebeskrivning 

Barngrupper bedrivs av öppenvård familj i samarbete med Region Västmanland, 
Kultur- idrotts och fritidsförvaltningen och vår egen öppenvård missbruk. En 
kundundersökning visar ett gott resultat där barnen upplever att de fått komma till 
tals.  

Familjeterapeuterna och Ungdomsmottagningen (UM) riktar sig till viss del mot 
samma målgrupp men har väldigt olika inriktning. UM är också en verksamhet 
där Region Västmanland driftar verksamheten och kommunen är medfinansiär 
utifrån ansvaret för det psykosociala behandlingsarbetet som görs.  

Individ- och familjeförvaltningen bedömer att det inte går att göra 
samordningsvinster mellan de olika verksamheterna som ger en besparing på kort 
sikt. På lång sikt är det ekonomiskt fördelaktigt att istället utöka verksamheterna 
då de är väsentligt billigare än mer ingripande insatser för unga personer och 
några sådana på så sätt skulle kunna undvikas.  

Yrkanden 

Dorothy Bergkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 113 Dnr IFN 2019/00175-1.5.1 

Kartläggning av behovet av insatser för återvändande IS-anhängare 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner svaret på nämndinitiativet och anser att 
utredningen är tillräcklig.      

Ärendebeskrivning 

Västerås stads samordnare för trygghet och säkerhet har en bra samverkan med 
både Säkerhetspolisen och den lokala Polismyndigheten i syfte att ha en bra 
lägesbild över eventuella personer som anslutit sig till IS eller som återvänder 
därifrån. Säkerhetspolisen och den lokala Polismyndigheten har uppgivit att de 
inte har några uppgifter på att någon rest från Västerås för att ansluta sig till IS 
eller någon annan gruppering i Syrien eller Irak.  

Det finns i dagsläget ej heller några uppgifter, indikationer eller signaler från 
Säkerhetspolisen eller den lokala Polismyndigheten på att det återvänt någon IS-
anhängare eller annan återvändare från IS-kontrollerade områden till Västerås. 

Individ- och familjeförvaltningen kommer fortsätta att ha en nära kontakt med 
Västerås stads samordnare för trygghet och säkerhet för att snabbt kunna få 
information om eventuella förändringar i läges- och behovsbilden. Förvaltningen 
kommer även att delta vid Center mot våldsbejakande extremisms kunskapsdag 
den 24 april 2019. 

Förvaltningen konstaterar att det för närvarande inte finns behov av insatser då 
ingen känd återvändare finns i Västerås. Om det kommer till vår kännedom att 
någon med koppling till IS organisation återvänt eller planerar att återvända 
kommer åtgärder i enlighet med ansvaret i socialtjänstlagen att vidtas.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 114 Dnr IFN 2019/00251-8.1.1 

Taxa för provisorisk dödsbohantering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer den 
föreslagna taxan för provisorisk dödsbohantering från 1:a januari 2020.  

Taxan är 0,83 % av prisbasbeloppet per timme.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden ansvarar för att utreda och förvalta dödsbon 
provisoriskt till dess dödsbodelägare påträffas och kan börja den egentliga 
boutredningen. Nämnden har rätt att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för 
dödsboförvaltning och åtgärder.  

Avgiften för provisorisk dödsboförvaltning får inte överstiga kommunens 
självkostnad. Förvaltning av dödsbon är inte myndighetsutövning och därför ska 
mervärdesskatt betalas. 

Självkostnaden per timme beräknas till 0,83 % av prisbeloppet för 2019 och 
avgiften förslås därför följa prisbasbeloppet för att följa kostnadsutvecklingen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 115 Dnr IFN 2019/00135-1.4.1 

Planeringsunderlag årsplan 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens förslag till 
planeringsunderlag årsplan 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Reservation 

Stefan Oszák Bengtsson (M), Lennart Åhl (M), Juhani Nikula (KD) och Janeth 
Persson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för partiets eget budgetförslag 
i kommunfullmäktige.      

Ärendebeskrivning 

Utifrån kommunstyrelsens planeringsinriktning för åren 2020-2023, har ett 
planeringsunderlag för individ- och familjenämnden tagits fram.  

I planeringsunderlaget finns en omvärldsanalys och planerad 
verksamhetsutveckling beskriven. Underlaget redogör även för demografins 
påverkan på nämndens område, nämndens bidrag till de strategiska 
utvecklingsområdena, jämförelser med andra kommuner samt ekonomiska 
förutsättningar för nämnden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr IFN 2019/00132-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att utbilda kommunanställda i första 
hjälpen mot psykisk ohälsa 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna, Eleonore Lundkvist, föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut 
om att utbilda instruktörer inom Västerås stad i första hjälpen mot psykisk ohälsa.  

Av motionen framgår bl.a. att psykisk ohälsa är ett stort komplext 
samhällsproblem utan enkla, snabba lösningar men att det finns många goda 
exempel på åtgärder som Västerås stad kan anamma. En sådan är att utbilda 
personal i ”Första hjälpen mot psykisk ohälsa” Karolinska institutet utbildar 
instruktörer som i sin tur kan utbilda övrig personal inom respektive kommun. 
Exempel på kommuner i länet som genomför denna utbildning är Hallstahammar 
och Sala. Utbildningen bör främst riktas mot personal som dagligen arbetar inom 
exempelvis skola, äldreomsorg, socialtjänst och liknande verksamheter där 
riskerna är som störst att man möter personer som ger tecken på psykisk ohälsa 
men det kan även finnas behov hos andra yrkesgrupper.  

Om staden vill genomföra instruktörsutbildning med påföljande 
personalutbildning bör det utredas grundligt då det handlar om mycket personal, 
många yrkesgrupper, flera förvaltningar, eventuellt även externa utförare och 
stora kostnader.  Utredningen måste i så fall ske centralt inom staden. Fattas 
beslut om att genomföra utbildningen måste det tillskapas en central 
projektorganisation. Likaså måste finansieringen ske centralt och inte belasta 
nämndernas budgetramar.  

Yrkanden 

Tobias Revenäs (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 117 Dnr IFN 2019/00133-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om gemensam handläggning av tillstånd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

I motionen föreslås att möjligheten att förlägga handläggning avseende 
serveringstillstånd, tobak och livsmedelshantering till samma förvaltning/nämnd 
ska utredas. Vidare föreslås att befintliga resurser i serveringstillstånds 
verksamhet förs över till aktuell nämnd. 

Serveringstillstånd har en mycket begränsad samverkan med individ- och 
familjeomsorgens övriga verksamhet. Det är möjligt att förlägga handläggning av 
serveringstillstånd, tobak och livsmedelshantering till samma förvaltning/nämnd. 
Den samlade bedömningen är att en samorganisering och samlokalisering bör ge 
samordningsvinster. Det finns dock varken rum eller annan passande lokal vid en 
flytt, varför frågan behöver utredas vidare. Att flytta över befintliga resurser i 
form av budgeterade medel och handläggare till annan förvaltning/nämnd får 
också ekonomiska konsekvenser för individ- och familjenämnden som behöver 
beaktas.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr IFN 2019/00116-1.7.1 

Remiss - Revisionsrapport 2018:5 - Granskning av Individ- och 
familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till 
barn och unga 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad remiss för yttrande till individ- och 
familjenämnden. 

EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning 
i syfte att bedöma om individ- och familjenämnden (IFN) utöver en 
tillfredsställande och ändamålsenligt kvalitetsstyrning, med en tydlig uppföljning 
och kontroll av insatser riktade till barn och unga. Den sammanfattande 
bedömningen är att nämnden inte utövar en helt tillräcklig och ändamålsenlig 
kvalitetsstyrning av insatser för barn och ungdom. Mot bakgrund av vad som 
framkommit i granskningen har EY lämnat ett antal rekommendationer till 
nämnden. 

Nämnden är medveten om och tar särskilt till sig EY:s rekommendation om att 
säkerställa styrning och systematisk uppföljning av insatser på verksamhetsnivå.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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§ 119 Dnr IFN 2019/00011-1.7.1 

Remiss - Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet om att medfinansiera ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter åren 2020-
2024 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress har beslutat att SKL ska 
stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig 
och det ska finnas förutsättningar för lärande. SKL har stöttat kommunerna i 
utvecklingen med stöd av överenskommelser mellan staten och SKL, tillfällig 
gemensam finansiering av kommunerna eller interna utvecklingsmedel. 2016 
rekommenderade SKL kommunerna att gemensamt finansiera en stödfunktion på 
SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under 2017 och 2018. 

I september 2016 beslutade individ- och familjenämnden att godkänna denna 
finansiering. Kostnaden har delats med nämnden för personer med 
funktionsnedsättning och äldrenämnden.  

Det nu föreliggande förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 

• De kvalitetsregister kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter 

• Stöd för uppföljning och analys genom t ex brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och 
resultat 

• Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem 

Kostnaden uppgår till ca 1,95 kr/kommuninvånare. Individ- och familjenämndens 
del blir då ca 75 000 kr/ år.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 120 Dnr IFN 2019/00176-1.3.6 

Remiss - Process och hantering av föreningsstöd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar 
det till kulturnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Det finns många fördelar med att hanteringen av föreningsstöd kartläggs och att 
en gemensam process skapas för handläggningen. Föreningsstödet är en liten del 
av nämndens ansvar vilket gör att det idag inte finns en särskild kompetens för 
hanteringen inom Individ- och familjeförvaltningen. I stället hanteras 
föreningsstödet för nämndens räkning av tjänsteperson vid KIFF. I förslaget 
klargörs hur stödet kan hanteras likvärdigt för alla föreningar och dessutom med 
samma process för hela staden. Det ger sannolikt en effekt av tydlighet gentemot 
stadens föreningar men också mot nämnderna i egenskap av beslutsfattare.  

Den föreslagna finansieringen av handläggningen vid KIFF är drygt 700 000 kr 
årligen. Medel föreslås överföras från de tre nämnderna utanför KIFF. I förslaget 
finns ingen beskrivning av hur respektive nämnd ska debiteras. Individ- och 
familjenämnden utgår från att nämnderna bidrar med finansiering utifrån en 
proportionerlig fördelning som baseras på antalet ansökningar om föreningsstöd 
som handläggs av KIFF.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kulturnämnden 
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§ 121 Dnr IFN 2019/00153-1.7.1 

Samrådsremiss – Gestaltningsprogram - Stora Torget och 
Bondtorget i Västerås 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till teknik- och fastighetsförvaltningen.       

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen innebär förändringar i områdets innehåll och struktur. Flera 
funktioner och verksamheter berörs som t.ex. bostäder, affärsverksamhet och 
arbetsplatser. Individ- och familjenämnden anser att dessa funktioner behöver 
integreras med varandra för att kunna uppnå en god social hållbarhet i området.  

Utformningen av området kring Stora torget och Bondtorget och dess utemiljöer 
ska bidra till en attraktiv och trygg mötesplats och miljö med god framkomlighet 
och tillgänglighet för nämndens målgrupper som kan ha både kognitiva och 
fysiska funktionsnedsättningar. Allmänna ytor, stråk och passager ska vara 
tilltalande och präglas av en god överblickbarhet och orienterbarhet så att 
människor inte påverkas av att undvika vissa platser som exempelvis ödsliga ytor 
eller mörka skrymslen.  

Utöver detta så behöver barnperspektivet lyftas fram och det är viktigt att det 
finns trygga och lättillgängliga grönområde/lekområden med kvaliteter och 
stimulans för barns lek.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen              
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§ 122 Dnr IFN 2019/00244-1.7.1 

Samrådsremiss - Detaljplan för Kristiansborgsbadet 1 och del av 
Västerås 1:36, Kristiansborg, Dp 1897 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till stadsbyggnadsförvaltningen.        

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen innebär förändringar i områdets innehåll och struktur. Flera 
funktioner och verksamheter berörs som t.ex. bostäder, motionsanläggning och 
arbetsplatser. Individ- och familjenämnden anser att dessa funktioner behöver 
integreras med varandra för att kunna uppnå en god social hållbarhet i området.  

Utformningen av området och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och trygg 
mötesplats och miljö med god framkomlighet och tillgänglighet för nämndens 
målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. 
Allmänna ytor, stråk och passager ska vara tilltalande och präglas av en god 
överblickbarhet och orienterbarhet så att människor inte påverkas av att undvika 
vissa platser som exempelvis ödsliga ytor eller mörka skrymslen.  

Utöver detta så behöver barnperspektivet lyftas fram och det är viktigt att det 
finns trygga och lättillgängliga grönområde/lekområden med kvaliteter och 
stimulans för barns lek.  

Nämnden ser även positivt på nytillskott av bostäder och ser gärna att det byggs 
effektiva och prisvärda lägenheter i varierande storlek som blir ett bra tillskott till 
bostadsmarknaden i Västerås men som även öppnar möjligheter för nämndens 
målgrupper.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 123 Dnr IFN 2019/00166-1.7.1 

Samrådsremiss - Detaljplan för del av Västerås 2:67, Östra Bäckby, 
Västerås 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till stadsbyggnadsförvaltningen.       

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen innebär förändringar i områdets innehåll och struktur. Flera 
funktioner och verksamheter tillkommer som t.ex. bostäder, förskola och 
arbetsplatser. Individ- och familjenämnden anser att dessa funktioner behöver 
integreras med varandra för att kunna uppnå en god social hållbarhet i området.  

Utformningen av området och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och trygg 
mötesplats och miljö med god framkomlighet och tillgänglighet för nämndens 
målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. 
Allmänna ytor, stråk och passager ska vara tilltalande och präglas av en god 
överblickbarhet och orienterbarhet så att människor inte påverkas av att undvika 
vissa platser som exempelvis ödsliga ytor eller mörka skrymslen.  

Utöver detta så behöver barnperspektivet lyftas fram och det är viktigt att det 
finns trygga och lättillgängliga grönområde/lekområden med kvaliteter och 
stimulans för barns lek.  

Nämnden ser även positivt på nytillskott av bostäder och ser gärna att det byggs 
effektiva och prisvärda lägenheter i varierande storlek som blir ett bra tillskott till 
bostadsmarknaden i Västerås men som även öppnar möjligheter för nämndens 
målgrupper.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsbyggnadsförvaltningen              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 124 Dnr IFN 2019/00242-1.7.1 

Samrådsremiss - Detaljplan för del av Västerås 3:28, Skiljebo, Dp 
1898 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till stadsbyggnadsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen innebär förändringar i områdets innehåll och struktur. Flera 
funktioner och verksamheter tillkommer som t.ex. bostäder, förskola och 
arbetsplatser. Individ- och familjenämnden anser att dessa funktioner behöver 
integreras med varandra för att kunna uppnå en god social hållbarhet i området.  

Utformningen av området och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och trygg 
mötesplats och miljö med god framkomlighet och tillgänglighet för nämndens 
målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. 
Allmänna ytor, stråk och passager ska vara tilltalande och präglas av en god 
överblickbarhet och orienterbarhet så att människor inte påverkas av att undvika 
vissa platser som exempelvis ödsliga ytor eller mörka skrymslen.  

Utöver detta så behöver barnperspektivet lyftas fram och det är viktigt att det 
finns trygga och lättillgängliga grönområde/lekområden med kvaliteter och 
stimulans för barns lek.  

Nämnden ser även positivt på nytillskott av bostäder och ser gärna att det byggs 
effektiva och prisvärda lägenheter i varierande storlek som blir ett bra tillskott till 
bostadsmarknaden i Västerås men som även öppnar möjligheter för nämndens 
målgrupper.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsbyggnadsförvaltningen              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

32 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 125 Dnr IFN 2019/00245-1.7.1 

Samrådsremiss - Detaljplan för del av Västerås 4:85 och 4:86, 
Vedbobacken, Västerås, Dp 1888 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till stadsbyggnadsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 

Utformningen av området och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och trygg 
mötesplats och miljö med god framkomlighet och tillgänglighet för nämndens 
målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. 
Allmänna ytor, stråk och passager ska vara tilltalande och präglas av en god 
överblickbarhet och orienterbarhet så att människor inte påverkas av att undvika 
vissa platser som exempelvis ödsliga ytor eller mörka skrymslen.  

Utöver detta så behöver barnperspektivet lyftas fram och det är viktigt att det 
finns trygga och lättillgängliga grönområde/lekområden med kvaliteter och 
stimulans för barns lek.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

33 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 126 Dnr IFN 1816696- 

Tillsyn enligt alkohollagen gällande Ristorante Ruffino 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för SVAR 
Restaurang AB, tillståndshavare på Ristorante Ruffino, organisationsnummer 
556504-7718. 

Återkallelsen grundar sig på brister enligt 8 kap 12 § om lämplighet, 9 kap 11 § 
anmälningsskyldighet samt 9 kap 14 § om statistiska uppgifter. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Tillståndsenheten 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

34 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 127 Dnr IFN 1818484- 

Tillsyn enligt alkohollagen gällande Ankarudden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för OD 
Bistro Restaurang AB, 559026–9618, tillståndshavare på Ankarudden, 
Fyrtornsgatan 9, Västerås då Bolaget och de personer som har ett betydande 
inflytande över verksamheten inte uppfyller lämplighetskraven enligt 8 kap. 12 §. 
Dessutom bryter Bolaget mot bokföringskraven i 9 kap 14 § samt att Bolaget inte 
medverkar vid tillsyn enligt 9 kap 13 §. 

Beslutet gäller fr.o.m. fredag 3 maj 2019. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Tillståndsenheten 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 128 Dnr IFN 2019/00117-1.6.2 

Tillsynsärende - klagomål från enskild angående handläggning av 
enskilt ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 12 februari 2019 med 
begäran om yttrande enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen då enskild inkommit med 
klagomål gällande handläggningen i vuxenärende.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

36 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 129 Dnr IFN 2019/00229-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut av kontaktfamilj i enskilt 
ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 20 mars 2019 med 
begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg           

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

37 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 130 Dnr IFN 2019/00233-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut av kontaktperson i enskilt 
ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 20 mars 2019 med 
begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.      

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

38 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 131 Dnr IFN 2019/00232-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut av kontaktfamilj i enskilt 
ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 20 mars 2019 med 
begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.      

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

39 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 132 Dnr IFN 2019/00231-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut av kontaktperson i enskilt 
ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 20 mars 2019 med 
begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.      

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg        

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

40 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 133 Dnr IFN 2019/00230-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut till öppenvårdsverksamhet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 20 mars 2019 med 
begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.      

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg             

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

41 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 134 Dnr IFN 2019/00234-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut till öppenvårdsverksamhet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till inspektionen för vård och omsorg. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.         

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 20 mars 2019 med 
begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.      

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

42 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 135 Dnr IFN 1823616- 

Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

43 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 136 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

44 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 137 Dnr IFN 1816709- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

45 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 138 Dnr IFN 1817391- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

46 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 139 Dnr IFN 1814240- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

47 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 140 Dnr IFN 1814242- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

48 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 141 Dnr IFN 1823377- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

49 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 142 Dnr IFN 1823375- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

50 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 143 Dnr IFN 1823376- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

51 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 144 Dnr IFN 1823378- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

52 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 145 Dnr IFN 1823379- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

53 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 146 Dnr IFN 1817455- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

54 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 147 Dnr IFN 1817399- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

55 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 148 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

56 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 149 Dnr IFN 1816714- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

57 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 150 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

58 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 151 Dnr IFN 1816713- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

59 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 152 Dnr IFN 1816712- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

60 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 153 Dnr IFN 1816711- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

61 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 154 Dnr IFN 1817430- 

Yttrande till kammarrätten 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

62 (64) 
Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 155 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Beslut 

Direktör Gunilla Westberg ger en lägesrapport kring de uppdrag som individ- och 
familjenämnden fått från kommunfullmäktige 181129 och 190404.      
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Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 156 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Nämndinitiativ 

Majoriteten i individ- och familjenämnden lämnar in ett nämndinitiativ. 

 

Beslut 

Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
nämndinitiativet ”Ändra serveringstiderna i Västerås”. 

 

Ärendebeskrivning 

Ändra serveringstiderna i Västerås 

Enligt alkohollagens åttonde kapitel §19 är det kommunen som beslutar under 
vilka tider alkoholhaltiga drycker får serveras. När detta beslutas ska särskild 
hänsyn tas till alkohollagens §17. 

I andra större städer finns generösare tidsregler vad gäller serveringstillstånd än vi 
idag har vi Västerås, t.ex. Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö som har 
05.00 som senaste serveringstid. Det finns också kommuner som tillåter servering 
före klockan 11.00. 

Huruvida dessa kommuner har positiva eller negativa erfarenheter av de förlängda 
öppettiderna är inte helt tydligt då erfarenheterna skiljer sig åt. 

När de ändrade serveringstiderna som infördes 2014 utvärderades, kom 
utvärderingen fram till att de förlängda öppettiderna framförallt haft positiva 
effekter. Med anledning av detta ser vi en möjlighet att pröva generösare tider för 
serveringstillstånd i Västerås. 

 

Därmed yrkar vi: 

Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för bedömning av 
möjligheten att ett fåtal serveringstillstånd ges generösare tider för servering av 
alkohol. 

 

Ann-Louise Molin Östling (S), Tobias Revenäs (L), Dorothy Bergkvist (C) och 
Marie Sundström (MP) 
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Individ- och familjenämnden 2019-04-25 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

Uppdrag 

Majoriteten i individ- och familjenämnden ger förvaltningen följande 
uppdrag: 

 
Socialtjänstens uppdrag är att vara samhällets skyddsnät, men inom nämndens 
verksamhetsområden ser vi ett utökat behovet av socialtjänstens insatser. 
Nämndens kostnader ökar för varje år och antalet aktualiserade barn och 
ungdomar blir fler och fler. Detta även procentuellt av invånarantalet. 
Enligt det uppdrag vi fått av kommunfullmäktige måste vi hitta sätt att samarbeta 
mellan berörda nämnder inom kommunen, samt med hälso- och sjukvården och 
polisen.  
Majoriteten i IFN anser att vi måste dela med oss av de kunskaper vi har inom vår 
nämnds verksamhetsområden samt att tillsammans med andra skapa åtgärder som 
kan bryta denna accelererande problematik.   
 
 
Med anledning av detta vill vi ge förvaltningen följande uppdrag: 
 
 Att tillsammans med de pedagogiska nämnderna och nämnden för fritid och 

förebyggande, kulturnämnden samt Skultuna kommundelsnämnd, 
genomföra en kraftsamling för att tillsammans hitta sätt att arbeta 
förebyggande inom kommunens verksamheter, samt med andra myndigheter 
som till exempel hälso-och sjukvården och polisen. 
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