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§ 494 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Patric Sjölund (SD) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 495 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Inga extra ärenden anmäls.      
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§ 496 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att §§ 494-505 är offentliga och behandlas på 

den öppna delen av sammanträdet.  
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§ 497 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

handlingarna. 

• Postlista (2019-11-13--2019-12-10) 

• Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

• Övrig information 

Alla handlingar finns i en pärm som skickas runt vid nämndsammanträdet.  
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§ 498 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 november samt 3, 5, 12 och 16 december 2019. 

• Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 

november 2019. 

• Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 

verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under november 2019 

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

nämndsammanträdet.  
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§ 499 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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§ 500 Dnr IFN 2019/00082-1.2.3 

Månadsrapport 

Beslut 

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

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden prognosticerar en avvikelse mot budget för 2019 

motsvarande -160,0 miljoner exklusive den statligt finansierade flyktingverksamheten. 

Inom flyktingverksamheten förväntas ett överskott motsvarande 55,1 miljoner. 

De stora avvikelserna beror framförallt på: 

• Missbruk – efter omfördelning av budget på 45 miljoner – blir 

avvikelsen stor i förhållande till ”nya budgeten”. Den fördjupande analysen och 

omvärldsbevakningen med Uppsala visar att Västerås bedriver en väldigt kostsam 

missbruksvård, mer än vad som är skäligt. 

• Höga kostnader för skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära 

relation, där merparten av placeringarna har varit dyrare per vårddygn jämfört med 

den budgeterade vårddygnskostnaden. Antal placeringar är fler jämfört med 

budgetutrymmet. Kostnaden för barn till personer utsatta för våld i nära relation 

innebär en medföljande kostnad, vilket påverkar vårddygnskostnaden. I de fall barnen 

blir HVB-placerade blir det kostsamt i jämförelse med en medföljande kostnad i ett 

skyddat boende. 

• Höga kostnader för institutionsplaceringar inom barn och 

ungdomsområdet, fler placeringar samt dyrare placeringar jämfört med budget. LVU-

placeringar på SiS ungdomshem har varit högre jämfört med budget, där 

vårddygnskostnaden är 6 900 kr. 

• Stort behov av konsulentstödda familjehem inom barn och ungdom. 

• Höga kostnader ekonomiskt bistånd - större familjer med många barn, 

ökad arbetslöshet samt ökade kostnader pga förlorad aktivitetsstöd från 

Arbetsförmedlingen. 

• Västerås stad har fått ersättning för målgruppen ensamkommande barn 

och unga asylsökande som har beslut enligt SoL 4:2 från staten motsvarande 3,2 mkr. 

Denna ersättning finns redovisad inom staden centralt men avser ersättning för IFN:s 

kostnader för målgruppen. Ersättningen möjliggör att dessa personer kan bo kvar i sin 

vistelsekommun under asylprocessen, istället för att behöva flytta till 

Migrationsverkets anläggningsboenden. 

• Flyktinggrupp som ankom 2016 uppgår till 1310 personer och 

prognosticerar ett överskott motsvarande 52 miljoner. 

Större förändringar mot föregående prognos är främst: 
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Prognosen har förbättrats med totalt 10 miljoner. Det är ett fortsatt högt inflöde inom 

barn och ungdom samt VIR i jämförelse med föregående år, men trots det höga 

inflödet har antal placeringar och därmed vårddygnen inte ökat i den takt som 

prognosticerades efter oktober utfallet. De åtgärder som är pågående inom 

verksamhetsområdena ger effekt. Inom ekonomiskt bistånd var det färre antal 

utbetalda hushåll i november i jämförelse med oktober, och därmed även lägre antal 

hushåll i jämförelse med prognosen från oktober rapporteringen. 

• Förbättrad prognos inom barn och ungdom, +3,2 mkr. 

• Förbättrad prognos inom VIR, +4,4 mkr. 

• Förbättrad prognos inom ekonomiskt bistånd, +2,3 mkr 
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§ 501 Dnr IFN 2019/00706-7.5.2 

Fördelning av verksamhetsstöd 2020 för IFNs föreningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna fördelningen av verksamhetsstöd till 

föreningar inom IFNs verksamhetsområde 2020 enligt tabellen nedan. 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna att 100 000 kronor avsätts för potten 

projekt- och arrangemangsstöd, vilket kan sökas löpande under året.  

Reservation 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Annelie Östman (M) samt Patric 

Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Annelie Östman (M) lämnar in 

följande motivering: 

 

”(M) och (KD) har i sin handlingsplan för en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden tagit 

beslut om att spara 100 000 kr på föreningsstödet. (M) och (KD) har istället tagit ställning för 

att till exempel Freja och Eken ska kunna finnas kvar.      

Ärendebeskrivning 

Inför verksamhetsåret 2020 har tre föreningar ansökt och föreslås erhålla verksamhetsstöd till 

en total om 750 000 kronor. 

 

Förslag till fördelning av verksamhetsstöd till föreningarna är, enligt följande: 

Förening      Beviljat         Ansökt         Beviljat              Ansökt            Förslag 

                             2018              2019              2019                   2020                2020 

AMD      150 000         150 000         150 000              150 000           150 000 

IKKR      295 000         360 000         295 000              390 000           290 000 

Röda Korset      300 000         300 000         300 000              400 000           310 000 

 

Förslag, potten för projekt- och arrangemangsstöd 

Av resterande kronor föreslås att 100 000 kronor avsätts för potten projekt- och 

arrangemangsstöd, vilket kan sökas löpande under året.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut gällande verksamhetsstöd. 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till summa för potten för projekt- 

och arrangemangsstöd. 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Annelie Östman (M) och Patric 

yrkar avslag till summan för potten för projekt- och arrangemangsstöd      

Proposition 

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden godkänner 

förvaltningens förslag till beslut.     

Kopia till 

Monica Holm, föreningsbidragshandläggare, kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen      
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§ 502 Dnr IFN 2019/00814-1.2.3 

Nämndinitiativ från (S), (L), (C) och (MP) Bättre samordning av 
arbetsrehabilitering för individens bästa 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

”Nämndinitiativ från (S), (L), (C) och (MP) - Bättre samordning av 

arbetsrehabilitering för individens bästa”.  

Reservation 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Annelie Östman (M) 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Kommunfullmäktige har sedan tidigare fattat ett beslut om att nämnden har i uppdrag 

att arbeta enligt de intentioner som initiativet ger i uppdrag.”      

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L), Jonas Berglind (S), Dorothy 

Bergkvist (C) och Marie Sundström (MP) lämnade in ett nämndinitiativ den 21 

november 2019 med rubriken ”Nämndinitiativ från (S), (L), (C) och (MP) Bättre 

samordning av arbetsrehabilitering för individens bästa”.  

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Annelie Östman (M) yrkar 

avslag till nämndinitiativet.      

Proposition 

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden godkänner 

förvaltningens förslag till beslut.      

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

15 (39) 
Individ- och familjenämnden 2019-12-19 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 503 Dnr IFN 2019/00832-1.2.3 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att revidera delegationsordningen gällande 

sociala bostäder och extern öppenvård.        

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har beslutat om nya riktlinjer och ändring av delegation 

för sociala bostäder. Nämndens beslut gäller fr.o.m 2019-11-01. 

De nya riktlinjerna innebär att alla sociala kontrakt är andrahandsuthyrningar om två 

år med möjlighet att förlängas till högst fyra år. Besittningsskyddet avtalas bort och 

om behovet av bostad kvarstår efter de fyra åren ska ny lägenhet erbjudas för att 

undvika att den enskilde får besittningsskydd. Bostad först är undantaget, om boendet 

fungerar över tid ska nämnden verka för att personen får teckna ett 

förstahandskontrakt. Hur lång tid ”över tid” innebär är svårt att ange exakt, men 

inriktningen är att boendet ska ha fungerat utan anmärkning i ca två år. De som 

beviljas denna insats har ofta omfattande problematik och kan ha svårt att fungera i ny 

bostad och ny omgivning. 

De tidigare besluten om bostad i form av träningslägenhet, övergångsbostad, 

jourlägenhet och boendestödsavtal (hyresgaranti) upphörde i och med de nya 

riktlinjerna. 

Det finns avtal tecknade om träningslägenhet före 2019-11-01. Dessa kontrakt är inte 

tidsbegränsade. Enligt punkt 3 i avtalet: ”När boendet fungerat utan störningar i 12 

månader skall Fastighetsägaren, Individ och Familj och hyresgästen träffas för att 

diskutera hyresgästens övertagande av hyreskontrakt.” Om hyresgästen i detta skede 

inte får överta kontraktet finns det behov av att fatta beslut om förlängning. Det går 

inte att fatta beslut om ett tidsbegränsat socialt kontrakt då detta skulle vara en 

återkallelse av tidigare beslut.  

Utifrån ovanstående behöver en revidering göras enligt följande: 

Beslut om förlängning av hyresavtal 
träningslägenhet 

(gäller endast beslut fattade före 2019-11-01) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Nya beslut om hyresavtal avseende träningslägenhet får inte fattas. 

 

Det finns boendestödsavtal(hyresgarantier) tecknade före 2019-11-01. Avtalen är 

tecknade mellan hyresvärd och Bostadssociala enheten i enlighet med 

samverkansavtalet. Avtalen är hyresgarantier där Bostadssociala enheten åtar sig en 

skyldighet att ersätta hyresvärden för hyra och eventuella merkostnader som hyresvärd 

erhållit i de fall hyresgäst inte tar ansvar för detta. Dessa avtal är inte tidsbegränsade. 

Enligt samverkansavtalet som gällde när avtalen tecknades: ”Om boendet fortlöpt utan 
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problem i 12 månader kan boendestödsavtalet efter samråd med fastighetsägaren 

avslutas.” Avtalen är kopplade till att hyresgästen har fått ett eget hyreskontrakt. Om 

fastighetsägaren i detta skede inte går med på att avsluta boendestödsavtalet så finns 

det behov av att fatta beslut om förlängning. Det går inte att fatta beslut om ett 

tidsbegränsat socialt kontrakt då detta skulle vara en återkallelse av tidigare beslut 

som bedöms mer fördelaktigt för den enskilde. 

Utifrån ovanstående behöver en revidering göras enligt följande: 

Beslut om förlängning av boendestödsavtal  

(gäller endast beslut fattade före 2019-11-01) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

 

Nya beslut avseende boendestödsavtal får inte fattas.   

Bistånd enligt Socialtjänstlagen – externt köpt vård utanför avtal 

I den nu gällande delegationsordningen är IFN/AU delegat för externt köpt öppenvård 

utanför avtal. 

Målgruppen vuxna med missbruk blir aktuella för denna insats vid de tillfällen då 

behovet inte kan tillgodoses genom öppenvård i egenregi eller av nämnden 

upphandlad öppenvård. 

Beslutsprocessen blir lång då ärendet ska beslutas av IFN/AU. Detta leder till att 

många vuxna med missbruk förlorar motivationen till vård under väntetiden. Dessa 

personer återfaller då i missbruk. Om beslutanderätten överförs till enhetschef för de 

fyra första månaderna av bistånd så minskar det risken för att vuxna med missbruk 

avbryter den planerade öppenvården. 

 

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om öppenvårdsinsatser/dagvård 

egenregi eller av nämnden upphandlad vård 

externt köpt vård utanför avtal max fyra månader 

externt köpt vård utanför avtal utöver fyra månader 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

AU Enhetschef 

 

AU 

    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 504 Dnr IFN 2019/00674-1.4.1 

Verksamhetsplan 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2020 inklusive 

bilagorna: 

• Säkerhetsanalys  

• Försäkringsplan 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M), Annelie Östman (M) och 

Patric Sjölund (SD) deltar ej i beslutet.          

Särskilt yttrande från Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M), 

Annelie Östman (M) gällande yrkande om återremiss 

”(M) och (KD) hade i sin budgetrevision för Västerås ca 20 miljoner mer än 

majoriteten i ramförstärkning för individ- och familjenämnden. Detta tillsammans 

med den handlingsplan som (M) och (KD) lagt i nämnden för en ekonomi i balans 

skulle sammantaget ha gjort att nämnden skulle göra ett väsentligt mindre underskott 

för 2020 än vad som nu befaras. Budgeten för 2020 håller inte för de volymer som vi 

nu lämnar 2019 med. Det finns stora risker för ett stort underskott även under 2020 

med majoritetens budget för nämnden.” 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplan 2020 är ett led i Västerås stads planeringsprocess. Som grund för 

individ- och familjeförvaltningens verksamhetsinriktning för nästkommande år ska 

individ- och familjenämnden fastställa planen. 

I verksamhetsplan för individ- och familjenämnden beskrivs hur nämnden avser att 

genomföra uppdrag och mål under 2020. Planen innehåller omvärldsbeskrivning, 

internkontrollplan och styrkort indelat i de fyra olika perspektiven i stadens 

styrmodell; kund, kvalitet, ekonomi och medarbetare.  

För att nämnden ska ha en ekonomi i balans, att den preliminärt tilldelade 

budgetramen på 875,3 miljoner ska hållas, krävs att ett flertal åtgärder genomförs 

(eget ärende: ”Utökad handlingsplan för ekonomi i balans”).  

Helårseffekt är svår att uppnå under 2020.     

Yrkanden 

Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M), Annelie Östman (M) yrkar att 

den delen av verksamhetsplanen som påverkas av den uppdaterade handlingsplanen 

ska återremitteras. 

Anna Lundberg (L) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till förvaltningens 

förslag till beslut.      
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Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett yrkande om återremiss och ett yrkande om att 

ärendet ska avgöras idag. Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två 

yrkandena ställs mot varandra. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.      

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen                
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§ 505 Dnr IFN 2019/00751-2.6.1 

Upphandling av Tennkronan - korttidsboende för missbrukare 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att inte upphandla Tennkronans 

motivationsboende i dagsläget.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden tecknade genom upphandling 2017-01-01 avtal med 

dåvarande Västerås vård och omsorg, nu en del av Individ- och familjeförvaltningen, 

att drifta motivationsboendet Tennkronan. Avtalstiden var tre (3) år med möjlighet till 

förlängning med tolv månader. Avtalet förlängdes och gäller fram till 2021-01-31.  

Individ- och familjenämnden har att ta ställning till och fatta beslut om Tennkronans 

motivationsboende ska upphandlas eller ej. Individ- och familjeförvaltningen driftar 

Tennkronans motivationsboende sedan senaste upphandlingen 2017-01-01. 

Avtalstiden löpte till 2020-01-31 men förlängdes med ytterligare ett år till och med 

2021-01-31.   

Vid översynen som Individ- och familjenämnden genomför görs en behovsbedömning 

av antalet boendeplatser, behovet av olika boendeformer samt hur de boendestrukturer 

som förvaltningen erbjuder bäst kan anpassas efter målgruppernas behov.  

Utifrån den osäkra situationen och eventuella struktur-, behovs- och boendeförändring 

som kan framkomma i översynen föreslår Individ- och familjeförvaltningen att 

nämnden fattar beslutet att inte upphandla Tennkronans motivationsboende i 

dagsläget.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 506 Dnr IFN 2019/00750-2.6.1 

Beredning - Upphandling av Furan och Eken - bostäder med särskild 
service och motivationsboende 

Beslut 

Christina Persson, utvecklingsledare samt Marie Frisk och Jenny Janestam från 

beställarenheten i vård- och omsorgsförvaltningen bereder ärendet.  
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§ 507 Dnr IFN 2019/00764-1.6.2 

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

Anna Lundberg (L) deltar ej i överläggning och beslut p.g.a. jäv. 

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) har inkommit till nämnden med begäran om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut.         

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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§ 508 Dnr IFN 2019/00765-1.6.2 

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

Beslut 

Individ- och familjenämnden 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) har inkommit till nämnden med begäran om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut.         

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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§ 509 Dnr IFN 2019/00783-1.6.2 

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

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att 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) har inkommit till nämnden med begäran om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut.         

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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§ 510 Dnr IFN 2019/00784-1.6.2 

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

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att 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) har inkommit till nämnden med begäran om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut.         

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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§ 511 Dnr IFN 2019/00230-1.6.2 

Yttrande till förvaltningsrätten i tillsynsärende - övervägande att ansöka 
om utdömande av särskild avgift på grund av ej verkställt beslut till 
öppenvårdsverksamhet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 

förvaltningsrätten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.       

Kopia till 

Förvaltningsrätten i Uppsala              
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§ 512 Dnr IFN 2019/00234-1.6.2 

Yttrande till förvaltningsrätten i tillsynsärende - övervägande att ansöka 
om utdömande av särskild avgift på grund av ej verkställt beslut till 
öppenvårdsverksamhet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till förvaltningsrätten. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.        

Kopia till 

Förvaltningsrätten i Uppsala              
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§ 513 Dnr IFN 2019/00692-1.6.2 

Yttrande till förvaltningsrätten i tillsynsärende - övervägande att ansöka 
om utdömande av särskild avgift gällande ett ej verkställt beslut på 
grund av dröjsmål att ordna kontaktfamilj till enskild enligt SoL 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till förvaltningsrätten.   

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

Kopia till 

Förvaltningsrätten i Uppsala      
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§ 514 Dnr IFN 1818484- 

Överflytt av ärende till annan kommun 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 515 Dnr IFN 1817269- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 516 Dnr IFN 1817275- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 517 Dnr IFN 1817159- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 518 Dnr IFN 1809889- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 519 Dnr IFN 1809751- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 520 Dnr IFN 1810026- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 521 Dnr IFN 1814576- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 522 Dnr IFN 1817421- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 523 Dnr IFN 1817802- 

Omprövning av umgängesbegränsning 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 524 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Westberg informerar om att resurscentrat som nämnden tog beslut om vid 

sammanträdet 21 november 2019 (ärendet hette ”Utökning av Barnahus Västmanland 

med en extra resurs med särskilt uppdrag att ge stöd i ärenden där det kan tänkas 

förekomma hedersrelaterat våld och/eller könsstympning) har blivit försenat. 

Direktören återkommer med mer information under 2020.     
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§ 525 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Ordföranden Ann-Louise Molin Östling och direktör Gunilla Westberg önskar alla i 

nämnden och förvaltningen en god jul och ett gott nytt år och tackar för ett gott 

samarbete året som gått. 
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