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§103 Dnr IFN 1817463-

Protokollsjustering

Beslut
Individ- och familjenämnden utser Cassandra Lundgren (M) att tillsammans 
med ordföranden justera dagens protokoll samt beslutar att protokollet 
justeras torsdag 3 juni 2021.

Individ- och familjenämnden utser Margareta Lindholm (M) att tillsammans 
med ordföranden justera §§ 117 - 119 i dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§104 Dnr IFN 1817317-

Anmälan av extra ärenden

Beslut
Janeth Persson (SD) anmäler ett nämndinitiativ.

6(43)

Justerandes signatur Utdrassbestvrkande
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§105 Dnr IFN 1817384-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§106 DnrIFN 1817385-

Anmälan av handlingar

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

Postlista (2021 -04-20-2021-05-19)
Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 
Övrig information

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§107 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 familj enämndens arbetsutskotts beslut enligt protokoll från 
sammanträden 29 april, 6, 11, 12 och 20 maj 2021.
Förändringar i anställningar inom individ- och familj eförvaltningen under 
april 2021.
Tjänstemannabeslut inom individ- och familj enämndens ansvarsområde i 
verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under april 2021.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§108 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.

LYU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga)
LYM (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 Utdragsbestvrkande
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§109 Dnr IFN 1817403-

Lägesrapport från förvaltningen

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§110 Dnr IFN 2021/00277-8.5.3

Nämndinitiativ (M) och (KD) - Flytta på våldsutövaren

Beslut
Individ- och familjenämnden föreslås besluta att uppdra till förvaltningen att 
utreda möjligheten att flytta på våldsutövaren i enlighet med 
nämndinitiativet.

Ärendebeskrivning
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) har inkommit med ett 
nämndinitiativ i vilket de yrkar att förvaltningen undersöker 
förutsättningarna för att ge möjlighet för den våldsutsatta att bo kvar i 
bostaden och att våldsutövaren flyttar. Ledamöterna yrkar att förvaltningen 
återkommer till nämnden med förslag till beslut. Ett andra yrkande är att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett mätbart mål om att den som utsatts 
för våld i nära relation inte ska behöva flytta hemifrån.
Förvaltningen arbetar på flera sätt med att ge stöd till personer som utsätts 
för eller har utsatt andra för våld i nära relationer. Som en av få kommuner 
finns en specialiserad myndighetsutövande enhet som arbetar med både barn 
och vuxna i familjer där våld förekommer. Metoden har rönt uppmärksamhet 
hos andra kommuner som låtit sig inspireras av modellen och arbetssättet.
Förvaltningen erbjuder stöd till våldsutövare genom CMV (Centrum mot 
våld). CMV ger samtalsbehandling till våldsutövaren. Den enskilde kan ta 
direkt kontakt med CMV eller söka om bistånd vid VIR-enheten. Utöver det 
vardagliga arbetet så ingår CMV sedan november 2020 i en 
försöksverksamhet tillsammans med polisen och länets övriga kommuner. 
Metoden kallas S-BIN och innebär att polisen kan erbjuda kontakt med 
CMV direkt vid tillfället då de kallats till en bostad där våld förekommit. 
Våldsutövaren erbjuds kontakt redan dagen efter att denne utsatt någon eller 
flera i familjen för våld. Hittills har fem våldsutövare tackat ja och startat 
samtal direkt efter att de blivit anmälda för att utöva våld i nära relation.
Det är, som ledamöterna skriver i initiativet, den våldsutsatta med eventuellt 
medföljande barn som idag placeras i olika former av skyddade boenden.
Det finns några få undantag där en överenskommelse har kunnat göras med 
våldsutövaren så att denne flyttat till annat boende. Förvaltningen ser att ett 
uppdrag i vilket frågan om att flytta våldsutövaren utreds kan leda till en 
bättre livskvalitet för den våldsutsatta med barn. Förvaltningen bedömer att 
frågan kan utredas och presenteras för nämnden under hösten 2021.

Yrkanden
Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Janeth Persson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§111 Dnr IFN 2021/00263-1.2.3

Förordnande av jourhavande ordförande

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att Erik Kihlberg (C) ledamot 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 (LYU).
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 Utdragsbestvrkande
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§112 DnriFN 2021/00024-1.3.4

Iggebyvillan och Adelsögatan

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar:

• att upphäva beslut IFN 2019/00749-8.2.4 om att begära av 
fastighetsnämnden att individ- och familjenämnden blir löst från 
hyresavtalet gällande boendet Iggeby.

• att uppdra till förvaltningen att genomföra de i yttrandet föreslagna 
flyttama av Freja och Tallbacken under förutsättning att lokalerna 
kan anpassas efter verksamheternas behov samt att förvaltningen 
återkommer med redovisning till nämnden med kostnadsförslag och 
tidplan.

Ärendebeskrivning
Nämnden hyr fastigheterna Iggebyvillan och Adelsögatan 6. Förvaltningen 
föreslår, med stöd av stadens riktlinjer för inhyming av lokaler, att nämnden 
fortsätter att hyra dessa fastigheter och i stället avslutar kontrakt med andra 
fastighetsägare.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med följande 
tillägg:
”att förvaltningen återkommer med redovisning till nämnden med 
kostnadsförslag och tidplan.”
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 
bifall till ordförandens tillägg.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§113 DnrIFN 2021/00069-1.2.3

Riktlinje för handläggning av underhållsbidrag för placerade 
barn

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna riktlinjen för 
handläggning av underhållsbidrag för placerade barn.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden i Västerås stad har enligt kommunens 
reglemente befogenhet att utfärda riktlinjer för förvaltningens verksamhet. 
Denna riktlinje innehåller anvisningar för handläggningen av föräldrars 
ersättning till kommunen för kostnader för placerade barn upp till 18 år.

Den lagstiftning som ligger till grund för kommunens rätt att ta ut ersättning 
i form av underhållsbidrag av föräldrar är kopplat till 7 kap 1 § 
Föräldrabalken (FB), 8 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 6 kap. 2 4 §§ 
Socialtjänstförordningen (SoF). Hur ersättningen ska bestämmas framgår i 
18 kap 20 § socialförsäkringsbalken.

I riktlinjen framkommer det att när ett barn placeras genom kommunens 
försorg ska regelmässigt en utredning om föräldrarnas försörjningsförmåga 
genomföras. Ett beslut om ersättningsbelopp ska fattas för vardera föräldern, 
även vid sammanboende. Föräldrarna ska, så snart det står klart att det kan 
bli aktuellt med en insats i form av placering av barnet, informeras om sin 
ersättningsskyldighet för vården samt om vilka konsekvenser det i övrigt 
innebär för deras ekonomi.

Riktlinjen anger de allmänna förutsättningarna för att underhållsbidrag kan 
tas ut av föräldrar. Vilken information ska ges till föräldrar. Vad underlaget 
till utredningen om betalningsförmåga ska innehålla samt hur ärendet ska 
handläggas vidare om betalning uteblir. Riktlinjen anger också att det ska 
finnas rutiner (utöver riktlinjen) för att säkerställa att handläggningen följer 
gällande lagstiftning för rättssäkerhet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§114 DnrIFN 2021/00180-1.5.1

Hemlöshetskartläggning 2020

Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner rapporten Hemlöshetskartläggning 
2020 och beslutar att kartläggningens resultat ska användas som underlag i 
planeringen för att minska hemlösheten i Västerås.

Individ- och familjeförvaltningen föreslår att individ- och familjenämnden 
ger förvaltningen uppdraget att;

• fortsätta revideringen av frågeställningarna i kartläggningen,

• se över kartläggningens struktur och uppställning samt;

• utifrån de administrativa förändringarna undersöka och säkerställa ett 
fortsatt genomförande av Hemlöshetskartläggning.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden genomför vecka 48 en årlig kartläggning av 
hemlöshetssituationen. Kartläggningen genomförs som en del av 
handlingsplanen för att motverka hemlöshet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§115 DnrIFN 2021/00153-1.7.1

Remiss - Revisionsrapport 2020:9 - Granskning av 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Beslut
Individ- och famiijenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget 
och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
genomfört en granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU. 
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida det föreligger en 
ändamålsenlig intern kontroll i staden med avseende på genomförande av 
upphandlingar enligt LOU samt stadens styrdokument. Granskningen 
gjordes genom dokumentationsstudier och stickprovsbaserad granskning av 
upphandlingsunderlag. Vidare deltog tjänstepersoner tillhörande 
verksamhetsområden tillhörande tekniska nämnden, grundskolenämnden 
samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande i fördjupade intervjuer med 
revisorerna som en del i granskningen.

Revisorerna lyfter vikten av att ha en väl fungerande koncemgemensam, 
strategisk styrning samt intern kontroll, vilket är en uppfattning som 
förvaltningen delar. Förvaltningen är mycket mån om att göra rätt och följa 
antagna policys, riktlinjer och lagstiftning inom detta område och tycker det 
är viktigt att det är tydliga styrdokument i staden. Vi ser det även som viktigt 
att de system och verktyg som finns kopplat till processerna är enkla och 
funktionella för användarna då vi anser att det ska vara lätt att göra rätt ute i 
linjen samt att nivån av stöd är definierat och tydligt, för att skapa en samsyn 
på upphandlings och inköpscenters roll i förhållande till respektive nämnd 
och förvaltning.

Förvaltningen delar revisorernas bedömning och rekommendationer 
avseende den strategiska styrningen och koncernperspektivet. Förvaltningen 
delar även bedömningen och rekommendationer gällande vikten av en tydlig 
ansvarsfördelning i upphandlingsprocessen och uppföljning av avtal.

Det utvecklingsarbete som startats upp i staden avseende inköp- och 
upphandlingsfrågor anser förvaltningen vara av stor strategisk vikt för staden 
och välkomnas.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Kopia till
Kommunstyrelsen

Ijusterandes signatur Utdragsbestvrkande
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§116 DnrIFN 2021/00156-1.7.1

Remiss - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör Ds 2021:7

Beslut
Individ- och familjenämnden i Västerås antar yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till Socialdepartementet med följande ställningstaganden och 
synpunkter:

• Individ- och familjenämnden ställer sig bakom förslaget om att inte 
införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid bedömningen 
av om vård enligt LVU ska upphöra.

• Individ- och familjenämnden ställer sig positiv till att Socialstyrelsen 
ges i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om flyttningsförbud.

• Individ- och familjenämnden tillstyrker förslaget om att särskilt 
överväga överflyttning av vårdnad efter två års placering i samma 
familjehem.

• Individ- och familjenämnden tillstyrker förslaget om att införa en 
rättssäker hantering av drogtest för föräldrar.

De övriga förslagen har individ- och familjenämnden vissa invändningar 
mot.

Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har remitterat promemorian ”Barnets bästa när LVU 
upphör” till bland annat Västerås Stad. Remissvaren ska inkomma till 
Socialdepartementet senast den 11 juni 2021.

Individ- och familjenämnden är tveksam till om ytterligare detaljreglering av 
sociallagstiftningen är rätt väg att gå för att säkerställa barn och ungdomars 
behov av stöd, vård och behandling. Det är inte i samklang med tillitsbaserad 
styrning och ytterligare detalj reglerande bestämmelser ökar risken att 
socialtjänsten tappar fokus på sitt grunduppdrag att i nära samarbete med 
barn och ungdomar och deras familjer sörja för att de som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver.
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• Individ- och familj eförvaltningen tillstyrker förslaget att barnets 
bästa inte bör införas som ett självständigt rekvisit i 21 § LVU, men 
mot bakgrund av något andra skäl än promemorians resonemang.

• Individ- och familj eförvaltningen avstyrker förslaget om att det i 
lagen ska införas en skyldighet att överväga flyttningsförbud vid 
övervägande eller prövning av upphörande av vård. Förvaltningen är 
tveksam till inriktningen att i lagen skriva in fler 
påminnelseparagrafer avseende tillämpning av redan gällande 
bestämmelser.

• Individ- och familj eförvaltningen ser positivt på att Socialstyrelsen 
ges i uppdrag att öka socialtjänstens kunskap om flyttningsförbud 
och ta fram ett stöd om möjligheten att ansöka om flyttningsförbud 
och besluta om tillfälligt flyttningsförbud.

• Individ- och familj eförvaltningen ser inte att det skulle göra någon 
påtaglig skillnad i att införa en bestämmelse om att påminna 
socialtjänsten om att ta upp frågan om överflyttning av vårdnad efter 
två år, istället för dagens tre år. Förvaltningen anser att det vore bättre 
att uppmuntra socialtjänsten till att naturligt diskutera alternativet 
vårdnadsöverflyttning så snart det finns skäl för det. Sammantaget 
tillstyrks ändå förslaget.

• Individ- och familj eförvaltningen avstyrker förslaget om krav på att 
alltid följa upp den unges situation efter avslutad LVU-vård. 
Förvaltningen menar att lagstiftningen behöver ha kvar en viss 
flexibilitet vid planeringen av vårdens upphörande. Det är inte helt 
ovanligt att vård med stöd av § 2 LVU mot slutet av vårdtiden 
genomförs genom placering enligt § 11 LVU hos barnets 
förälder/föräldrar kompletterat med öppenvårdsinsatser. När 
socialtjänsten ser att det fungerar på ett tryggt och säkert sätt för 
barnet avslutas LVU-vården, ibland med fortsatta öppenvårdsinsatser 
och ibland utan insatser då det inte behövs. Att i dessa ärenden alltid 
behöva fatta beslut om uppföljning i upp till sex månader står inte i 
proportion till behovet. I promemorian förefaller även 
utgångspunkten vara att uppföljning måste ske utan samtycke, 
motsvarande de nuvarande bestämmelserna enligt 11 kap 4 a-c § §. 
Individ- och familj eförvaltningen ser en risk i att det kan utvecklas en 
praxis kring den föreslagna bestämmelsen i form av att socialtjänsten 
lutar sig mot lagstödet att få ta de kontakter som behövs i 
uppföljningen utan samtycke. Det kan försvåra en god dialog och 
samverkan med berörda barn, ungdomar och familjer, vilket i vissa
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fall kan bli mer provocerande än konstruktivt gentemot berörda 
familjer.

• Individ- och familj eförvaltningen tillstyrker förslaget om att inför 
umgänge och inför upphörande av vård få fatta beslut om drogtest för 
föräldrar, i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte 
och övriga omständigheter. Förvaltningen anser att det är bra att det 
införs rättssäkra bestämmelser om drogtest. Förvaltningen utgår från 
att det ganska snart bildas en praxis om när det är försvarligt att kräva 
drogtest. En aspekt som behöver klargöras - oavsett om förslaget 
träder i kraft eller inte - är hur drogtest som lämnas av föräldrar till 
barn under tiden för en utredning eller placering av barnet, bör 
hanteras av socialtjänsten. Att i barnets akt dokumentera att föräldrar 
lämnar drogtest faller sig naturligt i många fall. Att lägga in ett stort 
antal drogtestsvar från en förälder i ett barns akt ser individ- och 
familj eförvaltningen som mycket tveksamt. Det är inte alla föräldrar 
som har ett eget ärende som vuxen utifrån en missbruksproblematik, 
och föräldrar kan även vara bosatta i andra kommuner. Individ- och 
familj eförvaltningen menar att handläggning och dokumentation 
avseende föräldrars drogtest behöver klargöras innan eller i samband 
med att bestämmelser om möjligheten att besluta om drogtest införs.

• Individ- och familj eförvaltningen menar att de ekonomiska 
konsekvenserna vid ett införande av förslagen är underskattade.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Socialdepartementet
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§117 Dnr IFN 2021/00203-1.2.3

Remiss - Handlingsplan friluftsliv

Beslut
Individ och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
För att långsiktigt säkra utvecklingen av friluftslivet har Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande (NIFF) tagit fram denna handlingsplan med sikte på 
2025. Detta har skett i brett samarbete med flera intressenter i staden. Syftet 
med handlingsplanen är att den ska fungera som ett styrdokument som anger 
den politiska viljeinriktningen för friluftslivet samt främja förutsättningen för 
ett rikt friluftsliv.
Fysisk aktivitet ger grunden för barns nuvarande och framtida hälsa, både 
den fysiska, psykiska och sociala. För att förbättra möjligheten att stimulera 
barns utveckling krävs ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen. För att 
åstadkomma sammanhängande bamvänliga miljöer har bamperspektivet 
varit med i framtagandet av de olika målen i handlingsplanen och i det 
fortsatta arbetet med aktiviteter kopplade till handlingsplanen bör dessa 
perspektiv fortsätta att tas med och bamkonsekvensanalyser göras vid behov.
Inom friluftslivet har man i studier gjorda av Svenska Turistföreningen sett 
att friluftslivet har utvecklats till en klassmarkör i takt med att en uppenbar 
naturklyfta vuxit fram. De har sedan tidigare sett att akademisk utbildning 
går i arv och att andelen högutbildade är större i storstadsregioner medan den 
är mindre bland utrikesfödda. På samma sätt visar studien att man nu ser ett 
samband mellan socioekonomisk bakgrund och tillgång till ett aktivt 
friluftsliv.
Boende i socioekonomisk svaga bostadsområden är ofta mer inaktiva och 
dessutom har ofta dessa bostadsområden sämre tillgång till ytor för fysisk 
aktivitet. Det har visat sig att nio av tio föräldrar anser att det är viktigt att 
deras barn kommer ut i naturen. Trots det menar nästan varannan förälder att 
deras barn inte kommer ut i tillräckligt stor utsträckning.
Individ och familjenämnden anser det viktigt att även Individ och 
familjeförvaltningen ges möjlighet att delta i det fortsatta arbetet med 
kommande aktiviteter utifrån de grupper som handlingsplanen, rapporter och 
forskning har visat, inte har samma möjlighet att delta i friluftsliv och olika 
former av motion och idrott.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§118 Dnr IFN 2021/00146-1.7.1

Remiss - Uppdrag - Genomföra en översyn av berörda nämnders 
reglementen

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
synpunkter på förslagen till nya reglementen.

Ärendebeskrivning
Stadsledningskontoret har genom sin Juridikenhet arbetat med framtagande 
av helt nya förslag till reglementen för stadens nämnder. Arbetet påbörjades 
under våren 2019 och har gjorts i nära samverkan med respektive 
förvaltning. Varje förvaltning har haft minst en kontaktperson.

Utgångspunkter för arbetet med översyn av stadens reglemente har varit att 
dels skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt 
i reglementena, dels se över så att ansvaret och uppdraget ifrån 
kommunfullmäktige är klart och koncist formulerat och stämmer överens 
med innehållet i respektive verksamhet. SFS-nummer och namn på 
författning har uppdaterats.

Stadsledningskontoret föreslår nu att de uppräknande nämnderna ges 
möjlighet att komma med yttrande över förslagen till nya reglementen. Varje 
nämnd har möjlighet att lämna synpunkter på de reglementen man önskar. 
Stadsledningskontoret vill framhålla vikten av att varje nämnd även sätter sig 
in i förslagen till nya reglementen för kommunstyrelsen och nämnder som 
man delar ansvar med eller som ligger ”nära” det ansvar man själv har.

Individ- och familj eförvaltningen har gått igenom reglementena för: 
Individ- och familjenämnden (IFN)
Nämnden för personer med funktionsnedsättning (NF)
Äldrenämnden (ÄN)
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande (NIFF)
Miljö- och konsumentnämnden (MKN)
Kommunstyrelsen (KS)

Yrkanden
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
följande tillägg:

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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” Nämnden vill uppmärksamma stadsledningen på att ett uppdrag om att 
utreda ansvaret för samhällsorienteringen lagts likalydande i UAN och IFN 
och att det i framtiden kan komma att påverka vilken nämnd som ansvarar 
för detta.”
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Anna 
Lundbergs (L) tillägg.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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§119 DnrIFN 2021/00113-1.7.1

Remiss - Motion från (SD) om integrationsplikt för nyanlända

Beslut
Individ och familjenämnden ställer sig bakom yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2021-02-17 remitterat en motion från 
Sverigedemokraterna (SD) till Individ och familjenämnden och Utbildnings- 
och Arbetsmarknadsnämnden. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 17 maj 2021.

Motionen från (SD) tar upp frågan om Integrationsplikt för nyanlända. 
Genom motionen vill (SD) att Västerås stad inför en modell som (SD) vill 
kalla ”Integrationsplikt för nyanlända i Västerås”. Detta för att förtydliga 
vikten av integration och den enskildes ansvar för detta.
Sverigedemokraterna föreslår i sammanlagt lyra att-satser aktiviteter och vill 
att kommunstyrelsen fattar beslut om att berörda nämnder ska agera enligt 
att-satsema.

Yrkanden
Anna Lundberg (L) 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.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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§120 DnrIFN 2021/00182-1.4.2

Delårsrapport 1, Individ- och familjenämnden 2021

Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 
2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande
Janeth Persson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande:
”Antalet som söker försörjningsstöd ökar, inte enbart av pandemin.
Då nyanlända som får PUT går över till svenskhushåll inom försörjningsstöd 
bör det i delårsrapporten finnas statistik om hur många av dessa med PUT 
som uppbär försörjningsstöd, och hur långvarigt bidragsberoendet är. Den 
här gruppen behöver även ha en egen stapel i månadsrapporten.
Att få det i en rapport skulle kunna vara ett verktyg för att komma åt 
integrationsproblematiken och kan visa sig i utbetalt försörjningsstöd. Målet 
med rapporten är att fler ska komma i egenförsörjning än att fastna i 
långvarigt bidragsberoende.”

Marcus Jacobson (M) lämnar in ett särskilt yttrande:
”Det är oroväckande att verksamheten har brister avseende kvaliteten av våra 
insatser, det vill säga att andelen sammanbrott ökar med 6 procentenheter 
och att endast 61 procent av våra insatser haft en positiv effekt.
Förvaltningen uppnår endast i 80 procent av barn- och 
ungdomsutredningama inom lagstadgad tid och när utredningstiden har 
överskridits har endast cirka hälften ett beslut om förlängd utredningstid.

Det är en fortsatt brist i delårsrapporten att det inte sker en bedömning av 
hållbarheten i det prognostiserade underskottet. Vi bedömer att det finns en 
stor risk för att underskottet kommer att öka och att det mot bakgrund av 
detta behöver ske ytterligare besparingar eller ett tillskott av budgetmedel 
från kommunstyrelsen.”

Ärendebeskrivning
Uppföljningen i delårsrapporten beskriver utfallet de fyra första månaderna 
2021 avseende ekonomi och verksamhet, samt en ekonomisk prognos för 
hela året.
Rapporten är skriven enligt stadsledningskontorets anvisningar. I 
delårsrapporten beskrivs verksamhetsutveckling, uppföljning av styrkortet 
samt intemkontrollplan med egenkontroller.
Nämndens ekonomiska läge jämfört med budget och beslutade åtgärder för 
ekonomi i balans följs upp.

Justerandes sienatiir Utdraesbestvrkande
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Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Övrigt
Ordföranden informerar nämnden om att hon tillsammans med 
förvaltningsdirektören har träffat kommunstyrelsens ordförande samt 
stadsdirektören, där de informerat om individ- och familj enämndens 
ekonomiska läge.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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§121 Dnr IFN 2021/00237-1.6.2

Begäran om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt 
beslut - Barn och ungdom 2

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 (IVO), överväger att ansöka om 
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut 
i Västerås stad (16 kap. 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL). De begär 
underlag för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet har 
varit oskäligt långt. Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 31 maj 2021.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Inspektionen för vård och omsorg
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§122 DnrIFN 1831701-

Informationsärende - Härbärgesplatser

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

Ärendebeskrivning
Jonas Boman informerar.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§123 Dnr !FN 1817404-

Övriga frågor

Beslut
Janeth Persson (SD) lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken ”Utred 
konsekvenser av hög personalomsättning inom Utredning/Uppföljning”.

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§124 Dnr IFN 1818484-

Placering i tillfälligt nätverkshem

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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Ijusterandes signatur

§125 DnrIFN

Umgängesbegränsning

1817269-

Utdragsbestvrkande
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§126 Dnr IFN 1817275-

Umgängesbegränsning

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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§127 Dnr IFN 1817159-

Umgängesbegränsning

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande
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Umgängesbegränsning

§128 Dnr IFN 1816696-

ljusterandes signatur Utdragsbestvrkande
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Justerandes signatur

§129 Dnr IFN 1814158-

Umgängesbegränsning

Utdraesbestvrkande
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§130 Dnr IFN 1812755-

Yttrande till tingsrätten

Ijusterandes signatur Utdraesbestvrkande
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§131 Dnr IFN 1814243-

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare,

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§132 Dnr IFN 1816709-

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare,

Justerandes sisnatur Utdraesbestvrkande
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Nedläggning av faderskapsutredning

§133 Dnr IFN 1817400-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Nedläggning av faderskapsutredning

§134 Dnr IFN 1816715-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§135 Dnr IFN 1816714-

Nedläggning av faderskapsutredning

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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