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§ 200 Dnr IFN 1817463- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Stefan Oszák Bengtsson (M) att 

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

6 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 201 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Inga extra ärenden anmäls. 
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§ 202 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att 

samtliga ärenden behandlas som slutna och att allmänhetens frågestund utgår 

på grund av rådande omständigheter med Covid-19. 
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§ 203 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av nedanstående dokument och lägger 

dem till handlingarna. 

 

Postlista (2020-06-15--2020-08-18) 

Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

Övrig information 

 

Alla handlingar finns i en pärm som skickas runt vid nämndsammanträdet. 
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§ 204 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 25 juni, 2, 9, 16, 23 och 30 juli, 6 och 13 augusti. 

 

Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 

juni och 2020. 

 

Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 

verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under juni och juli 2020. 

 

Protokollen samt listor över fattade beslut finns i en pärm som skickas runt 

vid nämndsammanträdet. 
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§ 205 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 §. 

 

Listor över fattade beslut finns i en pärm som skickas runt vid 

nämndsammanträdet. 
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§ 206 Dnr IFN 1817403- 

Lägesrapport från förvaltningen 

Beslut 

Pär Eriksson summerar sommaren i förvaltningen och konstaterar att det 

varit en lugn period utan större incidenter. 
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§ 207 Dnr IFN 2020/00080-1.4.2 

Månadsrapporter 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av lägesbilden och lägger den till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden prognosticerar efter juli månad en avvikelse 

mot budget på – 102 miljoner vilket är oförändrat med föregående prognos.  

Åtgärderna i handlingsplanen för ekonomi i balans pågår inom alla områden.  

Fram till och med juli har vi ett lägre inflöde av ärenden inom barn och 

ungdom, men en liten ökning av ärenden inom missbruksområdet.   

Den största utmaningen återfinns fortfarande inom barn och 

ungdomsområdet, framförallt inom institutionsplaceringar, dock ser vi i juli 

att antalet vårddygn har minskat jämfört med tidigare månader. 

Skyddsplaceringar inom våld i nära relation minskar månad för månad. Inom 

missbruk ligger institutionsplaceringarna fortsatt på en låg nivå jämfört med 

förra året, dock en liten ökning i juli månad. Antal hushåll med ekonomiskt 

bistånd ökade i väsentligt i juli jämfört med juni, hundra hushåll fler. Det är 

en konsekvens av den ökade arbetslösheten allmänt och även som en effekt 

av corona.    

 

Yrkanden 

Marcus Jacobson (M) yrkar att: 

- Förvaltningen till nästa nämnd presenterar en skriftlig lägesrapport av 

de olika besparingarna som gjorts enligt handlingsplanen för 

ekonomi i balans. 

- Förvaltningen återkommer med en redovisning av kostnader 

exklusive corona. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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§ 208 Dnr IFN 1830321- 

Informationsärende - Heltid som norm 

Beslut 

Anna Kropp informerar om stadens arbete med heltid som norm på 

nämndsammanträdet. 
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§ 209 Dnr IFN 2020/00440-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per 
den 30 juni 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporteringen av ej verkställda 

beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per den 30 juni 2020 och lägger den till 

handlingarna.   

 

Yrkanden 

Marcus Jacobson (M) yrkar att: 

- Förvaltningen återkommer med åtgärder till nämnden för att få en 

balans med öppenvård CMV och barngrupper. 

- Anna Lundberg (L) yrkar bifall till Marcus Jacobson (M) yrkande. 

- Patric Sjölund (SD) yrkar bifall till Marcus Jacobsons (M) yrkande. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen, Västerås stad 
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§ 210 Dnr IFN 2020/00293-8.0.2 

Hälsofrämjande socialpsykiatriboende - slutrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde den 26 april 2018 fattade Individ- och familjenämnden 

beslut om att godkänna projektet ”Hälsofrämjande boende”. Syftet med 

projektet har varit att förbättra hälsan hos enskilda som bor i boenden 

anpassade för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt 

samsjuklighet. Projektet är nu avslutat och i utvärderingen framkommer att 

det gjort skillnad. Verksamheterna erbjuder olika fysiska aktiviteter och de 

boende deltar av egen vilja. Arbete med rökavvänjning och viktminskning 

har gett resultat. Implementering av hälsoblad, hälsosamtal och individuell 

hälsoplan till de boende har påbörjats. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 211 Dnr IFN 2020/00400-1.3.6 

Återrapport - Genomförandeplan för välfärdsjobb - Åtgärd utifrån 
handlingsplan Ekonomi i balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av uppföljningen av planen för 

genomförande av välfärdsjobb och lägger den till handlingarna.        

 

Ärendebeskrivning 

Vid sitt sammanträde den 26 juni 2020 beslutade nämnden att godkänna 

planen för genomförande av välfärdsjobb och uppdra till förvaltningen att 

verkställa planen från 1 september 2020. Nämnden gav i samband med det 

även ett uppdrag till förvaltningen att återkomma med en uppföljning av 

planen till sammanträdet i augusti. 

 

I uppföljningen framgår att syftet med välfärdsjobb är att stärka individens 

ställning på arbetsmarknaden samt att växla passivt försörjningsstöd till 

aktiva åtgärder. Målet är att sextio personer som erhåller försörjningsstöd 

årligen ska få insatsen Välfärdsjobb och att 50% av dem ska efter avslutad 

insats bli självförsörjande. Detta ska leda till en kostnadsminskning med 10 

miljoner totalt under åren 2021-2025. 

 

Den ekonomiska kalkylen visar att i uppstartsskedet behövs ytterligare 

finansiering innan åtgärden ger full effekt.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 212 Dnr IFN 2020/00477-4.2.4 

Rapport brukarenkät 2019 - Individ- och familjenämndens 
verksamhet, myndighetsutövning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporten och lägger den till 

handlingarna.         

Ärendebeskrivning 

Västerås har under 2019 deltagit i den nationella brukarundersökningen från 

SKR för femte året i rad. Brukarenkäten har erbjudits till personer som under 

mätperioden har besökt myndighetskontoren, vid hembesök och där 

socialsekreterarna besökt exempelvis ett familjehem eller HVB. När det 

gäller antalet inlämnade enkätsvar konstateras att antalet enkätsvar på totalen 

inte är tillfredsställande i förhållande till de antal brukare individ- och 

familjenämnden möter. Det positiva i sammanhanget är att svarsantalet från 

barn- och ungdomsvården ökat. 

 

Klienter som fått stöd av individ- och familjeförvaltningen svarar med ökad 

andel positiva svar. Kopplat till nationella målen i Strategi för hälsa med 

målet 2 % ökning av positiva svar så svarar nämndens klienter totalt med en 

ökning av 3 % upp jämfört med 2018. Jämfört med rikssnittet är den 

procentuella skillnaden 10 % fler positiva på totalen. Frågan som besvaras är 

”Hur har din situation förbättrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 

kommunen?” 

 

Att notera är att barn och unga från 13 år och äldre svarar i mycket högre 

utsträckning än tidigare att deras livssituation har förbättrats, 2018 64 % till 

96 % under 2019. En total ökning med 22 % och 20 % skillnad jämfört med 

riket. Ensamkommande barn svarar däremot i lägre utsträckning positivt om 

förbättrad livssituation, dessa siffror är också lägre än rikssnittet. Vuxna med 

missbruk anger också i lägre grad en förbättrad livssituation dock i nivå med 

rikssnittet.      

Yrkanden 

- Marcus Jacobson (M) yrkar att förvaltningen återkommer med 

förslag till åtgärder för att öka förståelsen av informationen från 

Socialkontor barn och ungdom och Enheten för stöd och skydd för 

vårdnadshavare samt ungdomar 13 år och äldre. 

- Individ- och familjenämnden ställer sig bakom Marcus Jacobsons 

(M) yrkande.  
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§ 213 Dnr IFN 2020/00487-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att revidera delegationsordningen 

gällande 

• beslut om utreseförbud enligt LVU 

• anmälan till IVO gällande personal med legitimation för ett yrke 

inom hälso- och sjukvården som kan utgöra en fara för 

patientsäkerheten 

• yttrande till IVO vid överflytt av ärende 

 

Ärendebeskrivning 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU)/utreseförbud 

2020-07-01 trädde LVU/utreseförbud i kraft. Det har införts ett utreseförbud 

som ska skydda barn som riskerar att föras utomlands i syfte att utsättas för 

barnäktenskap eller att könsstympas.  

Om ett barn har ett utreseförbud kan det inte få ett pass. Om barnet redan har 

ett pass kan det återkallas. 

Att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller ett tillfälligt 

utreseförbud kriminaliseras. Straffet ska vara fängelse i högst två år. För 

försök till brott ska det dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 

Bestämmelserna om utreseförbud har förts in i LVU. Regeringen lyfte fram 

att en tydlig fördel med att placera bestämmelserna i LVU är att förfarandet 

vid en ansökan om utreseförbud kan vara detsamma som i andra mål enligt 

LVU och följa den etablerade ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och 

förvaltningsrätt. 

Ärenden om ansökan om utreseförbud, tillfälligt utreseförbud och tillfälligt 

undantag från ett utreseförbud är av sådant slag att det anses vara motiverat 

att begränsa till vem beslutanderätten i sådana ärenden får delegeras. Därför 

gäller bestämmelserna om begränsning av delegation enligt 10 kap. 4 § SoL 

även ärenden om ansökan om utreseförbud, tillfälligt utreseförbud och 

tillfälligt undantag från ett utreseförbud. 
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Utifrån ovanstående behöver revidering göras enligt följande: 

9.7. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

utreseförbud enligt LVU 

31 b § LVU AU 

Beslut om att återkalla 

ansökan om 

utreseförbud enligt LVU 

 AU 

Omprövning av 

utreseförbud  

31 c § 1 st LVU AU 

Beslut om att 

utreseförbudet ska 

upphöra när det inte 

längre behövs 

31 c § 2 st LVU AU 

Beslut om att 

utreseförbud ska 

upphöra då den enskilde 

fyllt 18 år 

31 c § 3st LVU Teamledare 

Beslut om tillfälligt 

utreseförbud 

31 d § LVU AU 

Fotnot: 

Vid brådskande fall 

ordförande 

Beslut om att tillfälligt 

utreseförbud ska 

upphöra 

31 g § LVU AU 

Beslut om tillfälligt 

undantag från 

utreseförbud 

31 i § LVU AU 

 

 

 

Anmälningsskyldighet enligt 3 kap 7 § patientsäkerhetslagen (PSL 

Om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att befara att en 

person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och 

som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara 

för patientsäkerheten, så ska detta anmälas snarast till IVO.   

IVO utreder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal vars yrkesutövning 

kan ifrågasättas utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv eller ur 

förtroendesynpunkt. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, 

olämplighet, brottslighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller 

andra droger. 
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Utifrån ovanstående behöver revidering göras enligt följande: 

 

4. Arbetsgivarfrågor 

 

NR Ärende Delegat Anmärkning 

AG 18 Anmälan till IVO 

enligt 3 kap 7 § 

patientsäkerhetslagen 

Avser personal inom 

hälso- och 

sjukvården som kan 

utgöra en fara för 

patientsäkerheten 

Verksamhetschef  

 

2 a kap. 11 § Socialtjänstlagen (SoL) 

Om berörda kommuner inte är överens vid en överflytt av ärenden mellan 

kommunerna så kan den kommun som begärt överflyttning ansöka om det 

hos IVO. En kommun som gjort en ansökan om överflytt och inte fått svar inom 

en månad av den andra kommunen kan också ansöka om överflytt av ärendet 

hos IVO. 

IVO prövar ansökningen och ibland kan IVO i samband med detta begära ett 

yttrande från nämnden. 

 

 

Utifrån ovanstående behöver en revidering göras enligt följande: 

 

8.4. Överflytt av ärende 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om att avge 

yttrande till IVO med 

anledning av överflytt 

av ärende till annan 

kommun 

2 a kap 11 § SoL Enhetschef 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

21 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 214 Dnr IFN 2020/00499-8.1.1 

Avgift för vuxna vid stöd och omvårdnadsboende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer den 

föreslagna egenavgiften för vuxna personer vid stöd och omvårdnadsboende 

för vuxna personer från 1 januari 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

För att förtydliga och likrikta avgifterna inom Västerås stad önskar nämnden 

fastställa avgifter för vuxna vid boende i HVB eller familjehem som inte har 

vård eller behandling som primärt syfte.  

Avgift för boende 

Avgiften vid placering i HVB eller familjehem uppgår till högst 197 kr/dag. 

Avgiften kan reduceras till 73 kronor/dag för den som inte äter några 

måltider i boendet/familjehemmet. Denna kostnad ska betraktas som avgift 

för boendet. 

Den som uppbär pension har möjlighet att söka bostadstillägg för den del av 

egenavgiften som räknas som avgift för boendet, d.v.s. 73 kronor/dag. 

Avgift för mat 

Avgiften för mat i HVB och familjehem uppgår till 124 kronor/dag och avser 

frukost, lunch och middag. 

Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa måltider inte intages på boendet. 

En förutsättning är dock att detta anmälts i förväg till institutionen eller 

familjehemmet. 

Avgifterna ska räknas upp årligen enligt konsumentprisindex. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

22 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 215 Dnr IFN 1809517- 

Serveringstillstånd - Avslag ansökan om serveringstillstånd, 
Kalle på Spången 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 

tillstånd för Enskilda firman Darin Mala Khalil då sökanden inte uppfyller 

alkohollagens högt ställda krav på lämplighet enligt 8 kap. 12 § 

Alkohollagen (2010:1622), AL.    

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Tillståndsenheten 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

23 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216 Dnr IFN 2020/00482-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av 
särskild avgift för ett ej verkställt beslut om 
Öppenvårdsverksamhet enligt SoL 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta 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 om 

öppenvårdsverksamhet enligt SoL.   

      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

24 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr IFN 2020/00422-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av 
särskild avgift för ett ej verkställt beslut om kontaktperson enligt 
SoL 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta 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 om 

kontaktperson enligt SoL.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

25 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 218 Dnr IFN 1817269- 

Umgängesbegränsning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 219 Dnr IFN 1817275- 

Umgängesbegränsning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

27 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 220 Dnr IFN 1817159- 

Umgängesbegränsning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

28 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 221 Dnr IFN 1823379- 

Umgängesbegränsning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

29 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 222 Dnr IFN 1823378- 

Umgängesbegränsning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

30 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 223 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare,  

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 224 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

32 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 225 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

33 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 226 Dnr IFN 1816714- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 227 Dnr IFN 1816713- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 228 Dnr IFN 1816712- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

36 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 229 Dnr IFN 1816711- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

37 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 230 Dnr IFN 1817399- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

38 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 231 Dnr IFN 1818484- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

39 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 232 Dnr IFN 1816696- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

40 (40) 
Individ- och familjenämnden 2020-08-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 233 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Beslut 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Reservation 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Ärendebeskrivning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Yrkanden 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Proposition 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Votering 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Kopia till 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

 


