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§ 1 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att Marcus Jacobson (M) att tillsammans 

med ordförande justerar dagens protokoll.  
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§ 2 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Marcus Jacobsson (M) informerar om att ett nämndinitiativ kommer att lämnas in.      
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§ 3 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att §§ 1-10 är offentliga och behandlas på 

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

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

till handlingarna. 

• Postlista (2019-12-11--2020-01-21) 

• Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

• Övrig information 

Alla handlingar finns i en pärm som skickas runt vid nämndsammanträdet.  
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§ 5 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 19, 23, 27 december 2019 samt 2, 9, 13, 14, 16 och 23 

januari 2020. 

• Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 

december 2019. 

• Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 

verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under november och 

december 2019. 

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

nämndsammanträdet.  
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§ 6 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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§ 7 Dnr IFN 2020/00080-1.4.2 

Månadsrapporter 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsstatistiken för december 2019 och 

lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden redovisar en avvikelse mot budget för 2019 

motsvarande -154,1 miljoner exklusive den statligt finansierade 

flyktingverksamheten. Inom flyktingverksamheten redovisas ett överskott 

motsvarande 55,7 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 

6900 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. förlorat 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 

IFNs 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 redovisar ett 

överskott motsvarande 52,7 miljoner. 
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Större förändringar i bokslutet mot föregående prognos i november är främst: 

Bokslutet har förbättrats med totalt 5,9 miljoner i jämförelse med november 

prognosen på 160,0 miljoner. Det är ett fortsatt högt inflöde inom barn och 

ungdom samt VIR, men trots det höga inflödet har antal placeringar och därmed 

vårddygnen inte ökat i den takt som prognosticerades efter november utfallet. De 

åtgärder som är pågående inom verksamhetsområdena ger effekt. Inom 

ekonomiskt bistånd ökade stora barnfamiljer mellan november och december 

månad. 

Ekonomiskt bistånd, -1,2 mkr 

Barn och ungdom, +1,9 mkr. 

VIR, +0,9 mkr. 

Myndighet, +2,4 mkr 

Boende, +1,9 mkr.  

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
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§ 8 Dnr IFN 2016/00548-1.3.2 

Handlingsplan mot våld i nära relationer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av redogörelsen av rapporten för 2019 års 

arbete för kvinnofrid mot våld i nära relationer och lägger rapporten till 

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

I maj 2017 tog individ- och familjenämnden beslut om en ny handlingsplan för 

kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Det togs också beslut om att arbetet för 

att implementera handlingsplan skulle följas upp varje år. Första delrapporten 

kom i december 2017. Det är nu dags för slutrapport. 

I rapporten framgår att vi har arbetat med alla inriktningsmål och att de har 

uppnåtts. Resultatet av arbete mot våld i nära relationer är inte enkelt att mäta, då 

vi inte har gjort någon omfångsundersökning. Det vi har kunnat se under 2019 är 

att mängden ansökningar om stöd har ökat. Vi kan också se att våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har blivit en viktig fråga i den 

allmänna debatten.  

Yrkande 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 9 Dnr IFN 2019/00860-1.2.3 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att delegera beslut om bedömningar om annan 

relevant examen innefattar eller kompletterats så att den uppfyller kraven enligt HSLF-

FS 2017:79 till förvaltningsdirektör.  

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för handläggare inom socialtjänsten för att få 

utföra uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar; bedömning av 

om utredning ska inledas, utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra 

åtgärder, eller uppföljning av beslutade insatser. Om handläggaren inte har svensk 

socionomexamen är det respektive arbetsgivares ansvar att göra en bedömning av om 

handläggaren kan anses ha annan relevant examen.  

Socialtjänstlagen (2001:453), 3 kap 3 § 2 st. 

Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller 

annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av sådana 

uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som innefattar bedömning av om 

utredning ska inledas, utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra 

åtgärder, eller uppföljning av beslutade insatser. 

HSLF-FS 2017:79 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att 

utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

3 kap, 2 § För att någon annan examen än svensk socionomexamen ska anses vara 

relevant ska den examen handläggaren har innefatta eller kompletterats så att 

handläggaren sammantaget har gått högskolekurser på områdena: 

• socialt arbete, 

• socialrätt, 

• förvaltningsrätt, 

• psykologi 

Svårighetsgraden på de högskolekurser i socialt arbete som handläggaren har gått ska 

ha höjts stegvis så att kunskaperna i ämnet successivt fördjupats. 

Ovanstående ämnesområden områden har Sveriges socialchefsnätverk samverkat kring 

och där har följande bedömning antagits: att minsta antal poäng för att leva upp till 

kraven för respektive del följer enligt specifikation nedan: 

• Socialt arbete, 

• Grund 7,5 hp 

• Påbyggnad 7,5 hp 

• Socialrätt, och förvaltningsrätt 7,5 hp 

• Psykologi. 7,5 hp   

 

Yrkande 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 10 Dnr IFN 2020/00040-8.2.4 

Riktlinjer för sociala bostäder 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att revidera riktlinjerna för sociala bostäder.        

Ärendebeskrivning 

I september 2019 fattade individ- och familjenämnden beslut om riktlinjer för 

sociala bostäder. Utifrån förändringarna i dem har samverkansavtalet mellan 

Västerås stad och fastighetsägarna i staden arbetats om. Den beskrivning av 

samverkansavtalet som finns i riktlinjen stämmer inte längre varför en revidering 

är nödvändig.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 11 Dnr IFN 2019/00776-1.4.1 

Beredning - Handlingsplan för ekonomi i balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden ger förvaltningen nedanstående förtydliganden och 

tilläggsuppdrag utifrån kommunfullmäktiges återremiss av handlingsplanen för 

ekonomi i balans.       

Förtydliganden och uppdrag 

Utifrån beslutad handlingsplan – ta fram en tidsplan för när respektive uppdrag 

ska återrapporteras till nämnden. Inför tidsplan för uppdrag/matris, uppdrag/tid 

för återrapport/ekonomi (fr.o.m nu). 

 

Förtydliganden utifrån nuvarande handlingsplan 

• Återkom med tidsplan för omställning/ - institution - eget boende 

-personal boendestöd (feb) 

• Återrapportera hur det går med seniora handläggare (feb) 

• Återkom med förslag på framtidens härbärgesplatser/ lokaler. 

kvinnor/män (mars) 

• Återkom med ny månadsrapport kopplad till handlingsplanen 

• Utred och återkom om hur man kan sänka rekryteringskostnaderna  

• Mer information och kunskap behövs om Trelleborgsmodellen och AI. 

Hur kan Västerås inspireras av de modellerna och vad skulle det kunna ge 

i besparingar och ändrade arbetssätt?  

• Boråsmodellen – skulle det gå att genomföra intensivare uppföljning i 

enlighet med modellen för utvald grupp?  

• Fördjupad information om förändrat arbetssätt för barn och ungdom. 

• Husmödrar – vad är möjlig besparing beroende på boende? 

Nya uppdrag 

• Utifrån regeringens budgetssatsningar kring minskade kostnader för SIS 

placeringar – vad kan det ge i minskad kostnad för Västerås? 

• Härbärget på Oxbacken, vad innebär det för oss som kommun? Har vi 

dialog med dem?  

• Upphandling av skyddade boenden (snarast) 

• Upphandling extern öppenvård/mötesplats äldre missbrukare 

(likt de mötesplatser som finns inom ÄN) 

• Återrapportera LOV.  

• Hur många placeringar inom de tre olika nivåerna, går det att förhandla 

ner nivåer/priser?  

• Ska vi tänka upphandling runt vissa HVB där vi har goda resultat? 
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§ 12 Dnr IFN 2019/00887-8.2.2 

Beredning - Ekonomiskt bistånd avseende rättshjälp för att enskilda 
ska kunna driva ärenden i hyresnämnden gällande oskäliga 
andrahandshyror 

Ärendebeskrivning 

Ärendet bereds av kvalitetsstrateg Ritwa Frang och 

verksamhetschef Jonas Boman.      
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§ 13 Dnr IFN 2019/00749-8.2.4 

Beredning - Boendeplan 

Beslut 

Ärendet bereds av utvecklingsledare Christina Persson.      
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§ 14 Dnr IFN 1816713- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 15 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 16 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 17 Dnr IFN 1816714- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 18 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 19 Dnr IFN 1816709- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 
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§ 20 Dnr IFN 1817414- 

Umgängesbegränsning 
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§ 21 Dnr IFN 1810720- 

Upphörande av umgängesbegränsning 
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§ 22 Dnr IFN 1817419- 

Upphörande av umgängesbegränsning 
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Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr IFN 1822495- 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

29 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr IFN 1817422- 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

30 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr IFN 1817424- 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr IFN 1817427- 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

32 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr IFN 1817269- 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

33 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr IFN 1817275- 

Upphörande av umgängesbegränsning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

34 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Westberg, förvaltningsdirektör informerar nämnden om att första 

spadtaget till Socialtjänstens hus togs fredagen den 24 januari på Sigurdsområdet.      

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (35) 
Individ- och familjenämnden 2020-01-30 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Beslut 

Marcus Jacobson (M), Stefan Oszák Bengtsson (M), Annelie Östman (M) och 

Juhani Nikula (KD) lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken ”Utlys hela 

Västerås som utsatt område”.       
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