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§219 DnrIFN 1817463-

Protokollsjustering

Beslut
Individ- och familjenämnden utser Carl-Henrik Knutsson (M) att 
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerande® signatur Utdragsbestvrkande
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§220 DnrIFN 1817317-

Anmälan av extra ärenden

Ärendebeskrivning
1. Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ från Moderaterna.

2. Caroline Frisk (SD) anmäler ett nämndinitiativ från Sverigedemokraterna.

3. Förvaltningen anmäler ett extra individärende som hanteras som § 241

4. Caroline Frisk (SD) anmäler en övrig fråga angående ett brev hon fått 
hemskickat i egenskap av förtroendevald.

Justerandcs signatur Utdraasbestvrkande
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§221 DnrIFN 1833618-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att 
paragraferna 219-229 behandlas på den öppna delen av sammanträdet.

Justerandes siauatur Utdragsbestvrkande
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§222 DnrlFN 1817385-

Anmälan av handlingar

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

Postlista (2022-10-20-2022-11-14)

Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet, dessa 
finns att ta del av hos nämndsekreteraren.

Protokoll från facklig samverkan i oktober

Övrig information

Justerandes signatur Utdra gsbestvrka tide



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

9(31)

§223 DnrIFN 1833619-

Anmälan av beslut fattade av ordföranden

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av beslut som fattats av ordförande med 
stod 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 §

Ordförandebesluten finns att ta del av hos nämndsekreteraren.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§224 DnrIFN 2022/00464-1.2.3

Anmälan av delegationsbeslut november 2022

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 27 oktober 2022,1, 2, 8 och 9 november 2022

Förändringar i anställningar inom individ- och familj eförvaltningen under 
oktober 2022.

Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 
verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under oktober 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§225 DnrIFN 1833620-

Lägesrapport från förvaltningen

Beslut
Individ- och familjenämndens arbetsutskott tar del av lägesrapporten från 
förvaltningsledningen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sicnatur Utdraesbestvrkande
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§226 DnrIFN 2022/00467-1.5.2

Informationsärende - Back to work ESF-projekt, Språkutbilda 
och jobbcoacha ukrainska flyktingar enligt ESF (Europeiska 
socialfonden)

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna.

Justerandes signatur Utdrassbeslvrkande
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§227 DnrIFN 2022/00009-1.3.2

Månadsrapporter 2022

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapport per oktober 2022 och 
lägger den till handlingarna samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Individ och familjenämnden har en positiv budgetavvikelse för perioden med 
+22,0 mnkr inkl, flykting och +23,5 mnkr exkl. flykting. För övergripande 
verksamhet är budgetavvikelsen -9,0 mnkr, vilket bland annat beror på 
kostnader som hör ihop med flytten till Socialtjänstens hus så som 
återställningskostnader för tidigare lokaler, städkostnader samt kostnader 
som ej kan läggas i investeringsprojektet.

Den positiva avvikelsen är främst inom barn och ungdomsområdet +33,7 
mnkr att jämföra med + 30,9 mnkr per september. Den positiva avvikelsen 
beror främst på färre institutionsplaceringar jämfört med budgeterat samt 
lägre personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanta tjänster. 
Vidare fördes ett statsbidrag på 3,7 mnkr över till 2022 då 2021 var första 
året statsbidraget erhölls och osäkerhet fanns kring eventuell återbetalning. I 
årsbokslut 2021 gjordes en felaktig periodisering, vilket innebär att 3,5 mnkr 
som avser 2022 istället hamnade på 2021. Placeringarna inom 
familjehemsvården är höga jämfört med budgeterat antal och som för 2021 
är familjehemsvården den största utmaningen inom verksamhetsområde barn 
och ungdom 2022.

Verksamhetsområde vuxen har en negativ budgetavvikelse med -1,2 mnkr 
för perioden att jämföra med -3,7 mnkr per september, vilket främst beror på 
fler placeringar inom VIR. Vidare bidrar färre hushåll som uppbär 
ekonomiskt bistånd jämfört med budget tillsammans med lägre kostnader än 
budgeterat för satsningen på välfårdsjobb positivt till budgetavvikelsen för 
verksamhetsområde vuxen.

Årsprognos totalt inkl, flykting är +17,8 mnkr.

Årsprognos är + 22,2 mnkr för den kommunalt finansierade delen, en 
förbättring av prognosen med 8,6 mnkr jämfört med september. Den positiva 
avvikelsen beror främst på färre institutionsplaceringar inom barn och 
ungdomsområdet, färre hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, lägre 
personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanta tjänster.

Justerandes sianatur Utdraesbestvrkandc
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För område flykting är årsprognosen -4,4 mnkr. Detta då bidraget från 
Migrations verket förväntas bli lägre jämfört med budget på grund av farre 
antal nyanlända jämfört med budgeterat antal.

Inga förslag till åtgärder per oktober då årsprognos är en positiv avvikelse i 
förhållande till budget.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbeslvrkandc
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§ 228 Dnr IFN 2021/00517-1.3.2

Handlingsplan för samverkan mellan individ- och 
familjenämnden och nämnden för personer med 
funktionsnedsättning, barn och ungdomsområdet

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av slutrapporten och lägger den till 
handlingarna.

Individ- och familjenämnden beslutar att projektarbetet går över till 
permanent verksamhet.

Individ- och familjenämnden beslutar att samverkan mellan individ- och 
familjenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning följs 
upp genom en årlig rapportering till nämnden.

Ärendebeskrivning
Efter att medarbetare och beslutsfattande politiker uppmärksammat att det 
fanns brister i samverkan mellan Individ- och familj och LSS togs våren 
2021 ett initiativ om förbättrad samverkan för barn och ungdomar med social 
problematik i kombination med någon form av funktionshinder. Efter 
omvärldsbevakning i form av kontakt med andra kommuner och genomgång 
av forskning på ämnet togs ett förslag om strukturerad samverkan fram. 
Respektive nämnd fattade hösten 2021 beslut om att anta en gemensam 
handlingsplan för samverkan mellan Individ- och familjenämnden och 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning.

Sedan augusti 2021 har socialsekreterare från IFF barn- och ungdom och 
biståndshandläggare från LSS barn- och ungdom arbetat tillsammans för att 
skapa arbetssätt för att bättre kunna möta våra gemensamma barn. I arbetet 
har även teamledare och enhetschefer från respektive enhet samverkat tätt 
och vid behov har verksamhetschefer varit inkopplade och lett styrgruppen. 
Arbetet har genomförts i projektform, där syftet varit att öka kunskapsnivån 
hos alla handläggare, skapa rutiner för att samverka i gemensamma ärenden 
med målet att barnet och dess familj ska få bästa möjliga möte med 
socialtjänsten i Västerås stad. En delrapport av arbetet antogs av respektive 
nämnd i april 2022.

Resultatet av arbetet under projekttiden har blivit en klar kvalitetsförbättring 
i både samverkan och i stödet till berörda barn och ungdomar. Då det 
framtagna arbetssättet fått god effekt föreslås respektive nämnd fatta beslut 
om att projektarbetet enligt handlingsplanen ska övergå från projekt till 
permanent verksamheten.

Handlingsplanen och delrapporten läggs som bilagor till denna slutrapport.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-22

västerAs stad
Individ- och familjenämnden

16(31)

Yrkanden
Frida Gunnarsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg:

Att samverkan mellan individ- och familjenämnden och nämnden för 
personer med funktionsnedsättning följs upp genom en årlig rapportering till 
nämnden.

Anna Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt bifall 
till tilläggsyrkandet.

Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 
bifall till tilläggsyrkandet.

Kopia till
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Justeratides signatur Utdragsbeslvrkande
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§ 229 Dnr IFN 2022/00366-2.6.1

Start av upphandling - Bemanning, socionomkonsulter

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att starta 
en upphandling av socionombemanning.

Anna Nordin (M), Carl-Henrik Knutsson (M), Margareta Lindholm (M) och 
Caroline Frisk (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anna Nordin (M), Carl-Henrik Knutsson (M), Margareta Lindholm (M) och 
Caroline Frisk (SD) reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras under 
dagen sammanträde.

Skriftlig reservation
Anna Nordin (M) lämnar in en skriftlig reservation:

” I september 2022 antog Individ- och familjenämnden en 
rekryteringsstrategi, som förvaltningen upprättat för att komma tillrätta med 
nämndens bemanningsutmaningar vad gäller socionomer. Endast två 
månader senare föreslås att strategin ska överges genom uppstart av en 
upphandling av socionomkonsulter för ett belopp överstigande 5 mnkr. Inget 
underlag som avgränsar upphandlingen belopps- eller tidsmässigt finns 
presenterat. Västeråsmoderaterna yrkar därför på återremiss för att dels få ett 
tydligare beslutsunderlag där de ekonomiska konsekvenserna kan bedömas 
och dels för att se om den nyligen antagna rekryteringsstrategin ger önskat 
resultat inom rimliga 6 månader. Västeråsmoderatemas utgångspunkt är att 
nämndens resurser ska läggas på löner till den egna personalen och inte på 
inhyrning av konsulter, vilket innebär såväl en fördyring som en kortsiktig 
lösning.”

Caroline Frisk (SD) lämnar in en skriftlig reservation:

"Sverigedemokraterna yrkar återremiss av ärendet då vi menar att 
förvaltningen antog en strategi för bemanning 220927. Den strategin behöver 
utvärderas innan man fattar beslut om att upphandla socionom konsulter. Vi 
yrkar även återremiss utifrån vårt nämndinitiativ inlämnat d.d. (221122), 
gällande särskild lönesatsningar samt utökad möjlighet att arbeta hemifrån 
med dokumentation.”

Justerandes sienatur Utdrassbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Under 2022 har bemaimingssituationen på barn- och ungdoms 
myndighetsutövande enheter blivit alltmer ansträngd. Antalet 
socialsekreterare som valt att söka sig till andra tjänster, inom eller utanför 
staden, har inte kunnat kompenseras genom tillräckligt många 
nyrekryteringar.

Individ- och familjenämnden antog den 27 september 2022 en strategi för 
bemanning med fokus på barn och ungdoms myndighetsutövande enheter. 
Strategin grundar sig i att förvaltningen vill arbeta och fungera som En 
socialtjänst, vilket bland annat innebär tät samverkan och kollegialt stöd över 
enhetsgränserna när det uppstår behov. Lönebildning, arbetsgivarvarumärket 
och mer avgränsade uppdrag för socialsekreterarna är andra angelägna delar 
i strategin.

Ett led i förvaltningens förhållningssätt ”En socialtjänst” är att 9 socionomer 
från andra enheter förstärker barn- och ungdoms myndighetsutövande 
enheter från oktober 2022 till och med januari 2023. Rekrytering av 
socialsekreterare pågår parallellt. Trenden är emellertid att det blivit allt 
svårare att rekrytera tillräckligt många socialsekreterare. Flera åtgärder 
behöver därför vidtas för att säkerställa en tillräcklig bemanning. En sådan 
åtgärd är att upphandla socionombemanning då mycket talar för att 
socionomkonsulter kan behöva anlitas för säkerställa att 
förhandsbedömningar, utredningar och uppföljning av insatser kan 
genomföras med rätt kvalitet och inom lagstadgade tidsramar.

Upphandling behöver genomföras utifrån bestämmelserna i lagen om 
offentlig upphandling (LOU).

Det uppskattade värdet över hela avtalsperioden bedöms överstiga 5 miljoner 
kronor. På grund av att värdet överskrider direktörens delegation behöver 
nämnden fatta beslut om att starta upphandlingen.

Yrkanden
Veronica Cadei (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägget att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Anna Nordin (M) yrkar att ärendet återremitteras för att avvakta 
återrapportering av den rekryteringsstrategi som nämnden antagit i 
september 2022. Återrapport ska ske i april 2023 tillsammans med ett 
förtydligande upphandlingsunderlag som tydligt anger belopps- och 
tidsmässig gräns för upphandlingen.
Caroline Frisk (SD) yrkar bifall till Anna Nordins (M) yrkande om 
återremiss.

Justerandes signatur Utdra gsbcstvrkatide
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag till beslut med Veronica Cadeis (C) tilläggsyrkande om att ärendet 
ska avgöras under dagens sammanträde, det vill säga avslag till Anna 
Nordins (M) yrkande om återremiss.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att man beslutar att 
ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Justeratides sienatur Utdrassbestvrkande
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§230 DnrIFN 2022/00401-1.5.2

Beredning - Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
med Internationell kamp för kvinnors rättigheter (IKKR)

Ärendebeskrivning
Karin Mattsson informerar i ärendet.

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§231 Dnr IFN 2022/00392-7.5.2

Beredning - Fördelning av verksamhetsstöd 2023 för individ- och 
familjenämndens föreningar

Ärendebeskrivning
Monica Holm informerar

Justeiandes signatur Utdragsbestvrkande
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§232 DnrIFN 2022/00436-1.4.1

Beredning - Verksamhetsplan för individ- och familjenämnden 
2023

Ärendebeskrivning
Karin Mattsson informerar.

Justerandes sienatur Utdrassbestyrkande
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§233 Dnr IFN 2022/00244-2.6.1

Beredning - Upphandling - Öppenvård för kvinnor med missbruk

Ärendebeskrivning
Christina Klang informerar.

Justerandcs sianatur Utdraesbestyrkandc
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§234 DnrIFN 1836265-

Information - Personalfrågor

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av informationen och lägger den till 
handlingarna.

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande
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§235 DnrIFN 1833621-

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
1. Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ med rubriken "Översyn av 
löneläget inom individ- och familjenämnden i Västerås."

2. Caroline Frisk (SD) lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken 
"Personalsituationen inom mottagnings-, utrednings samt våld i nära 
relationer-enheterna."

3. Caroline Frisk (SD) anmäler en övrig fråga angående ett brev hon fått 
hemskickat - Förvaltningen återkommer med svar på decembernämnden.

Justerandes signatur UtdraEsbestvrkande
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§236 DnrIFN 1814243-

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare,

Justerandes sienatur Uldraasbestvrkande
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§237 DnrIFN 1832812-

Återtagande av stämningsansökan,

Justerandes signatur Utdragsbcstvrkande
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§238 DnrIFN 1816712-

Nedläggning av faderskapsutredning

Justerandcs signatur Utdraesbestvrkande
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§239 DnrIFN 1816711-

Nedläggning av faderskapsutredning,

Justcrandes sienatur Utdracsbesivrkande



VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (31)
2022-11-22

§240 Dnr IFN 1817399-

Nedläggning av faderskapsutredning,

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§241 DnrIFN 1817269-

Umgängesbegränsning,

Justerandes sianatur Utdragsbestvrkande


