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DnrIFN 1817463-

Protokollsjustering
Beslut
Individ- och familj enämnden utser Margareta Lindholm (M) att tillsammans
med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§120

DnrIFN 1817317-

Anmälan av extra ärenden
Ärendebeskrivning
1. Marcus Jacobson (M) anmäler en övrig fråga tillsammans med (SD)
angående bemanningen inom Barn- och ungdomsavdelningarna samt
hur omfattande utredningskön är inom BoU.
Den 25/5-22 blev nämnden informerad om att förvaltningen avser att
direktupphandla konsulter inom området mottagning och utredning
inom Barn- och Ungdomsavdelningen under sommaren. Det då
uppgivna behovet var 2-3 konsulter som kommer att ersätta 16-17
socionomtjänster som ännu inte är tillsatta.
Mot bakgrund av den tidigare lämnade informationen ställer vi
följande frågor till den socialdemokratiskt ledda majoriteten:
•

•

•

Hur många tjänster är otillsatta inför sommaren hos Barn- och
Ungdomsdelen? Hur stor andel av tjänsterna inom
mottagning/utredning är otillsatta? Har förvaltningen genomfört
en konsekvensanalys över vilka konsekvenser över
Hur många hushåll inom Barn- och Ungdomsdelen är ofördelade
och väntar på att fördelas ut till ansvarig handläggare?
Förekommer det risk att utredningar inte kommer att ske inom
lagstadgade gränsen 90 dagar och vilka risker finns det att
utredningarna inte håller rätt kvalitet? När kommer
mottagning/utredning vara i fas med sina ärenden? Hur länge har
ordinarie personal arbetat extra på veckohelger för att täcka upp
för de otillsatta tjänsterna?
Vad blev timkostnaden för den nya direktupphandlingen av
socionomkonsulter? Hur mycket bedömer förvaltningen att
nämndens merkostnader kommer att uppgå till under 2022 som
en konsekvens av de otillsatta tjänsterna?

2. Janeth Persson (SD) anmäler en övrig fråga rörande säkerheten för
personalen inom socialtjänsten.
3. Margareta Lindholm (M) anmäler en övrig fråga angående
samarbetet mellan individ- och familjenämnden och nämnden för
personer med funktionsnedsättning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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DnrIFN 1833618-

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att
paragraferna 119-128 behandlas på den öppna delen av sammanträdet.

Justerandes sienatur

Utdrassbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§122

DnrIFN 1817385-

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

Postlista (2022-05-19-2022-06-14)
Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet.
Protokoll från facklig samverkan i maj 2022.
Övrig information

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§123

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 familjenämndens arbetsutskotts beslut enligt protokoll från
sammanträden 24 och 31 maj 2022,1, 2, 9 och 16 juni 2022.

Förändringar i anställningar inom individ- och familj eförvaltningen under
maj 2022.
Tjänstemannabeslut inom individ- och familj enämndens ansvarsområde i
verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under maj 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr IFN 1833619-

Anmälan av beslut fattade av ordföranden
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 §.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§ 125

DnrIFN 1833620-

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§126

Dnr IFN 2022/00009-1.3.2

Månadsrapporter 2022
Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten med ekonomi och
verksamhetsstatistik och lägger den till handlingarna samt överlämnar den
till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Individ och familjenämnden har en positiv budgetavvikelse för perioden med
+14,5 mnkr exkl. flykting och +14,6 mnkr inkl. flykting. Den positiva
avvikelsen är främst inom barn och ungdomsområdet + 20,2 mnkr och beror
på farre institutionsplaceringar jämfört med budgeterat. Vidare fördes ett
statsbidrag på 3,7 mnkr över till 2022 då 2021 var första året statsbidraget
erhölls och osäkerhet fanns kring eventuell återbetalning. I årsbokslut 2021
gjordes en felaktig periodisering, vilket innebär att 3,5 mnkr som avser 2022
istället hamnade på 2021. Placeringarna inom familj ehemsvården är höga
jämfört med budgeterat antal och som för 2021 är familj ehemsvården den
största utmaningen inom verksamhetsområde barn och ungdom 2022.

Verksamhetsområde vuxen har en negativ budgetavvikelse med -5,3 mnkr
för perioden, vilket beror på fler placeringar inom VIR och något färre antal
hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd.

Årsprognos är ett nollresultat för både den kommunalt finansierade delen
samt flykting som finansieras med bidrag från Migrationsverket. Det finns
flera osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka prognosen framöver,
främst institutionsplaceringarna inom verksamhetsområde bam och ungdom
och om de fortsatt kommer att vara lägre till antalet jämfört med budget samt
hur behovet av skyddsplaceringar för personer som utsätts för våld i nära
relation (VIR) utvecklas under året. Vidare är årsprognosen per maj
avhängig att förväntade statsbidrag erhålls.

Inga förslag till åtgärder per maj då årsprognos är ett nollresultat.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdraasbestvrkande
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§127

DnrIFN 2022/00178-2.4.8

Beslut om tillförordnad direktör för individ- och
familjeförvaltningen 4 juli -31 juli 2022
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att under direktör Christina Klangs
semester tillförordna nedanstående personer som ställföreträdande direktör:

Magnus Edström, 4 juli - 22 juli 2022
Jonas Boman, 25 juli - 29 juli 2022
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-21

DnrIFN 2022/00220-1.3.2

Delegationsordning för individ- och familjenämnden
Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner revideringarna i
delegationsordningen.
Ärendebeskrivning
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat: Händelsen har
lett till nya skärpta lagförslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli

2022.
•

När bam tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får
socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de
omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt
och genomgripande sätt.

•

Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns
skäl att ansöka om flyttningsförbud.

•

Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga
vårdnadsöverflyttning tidigareläggs, från tre till två år.

•

Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen
efter att en placering upphört.

•

Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att
vårdnadshavare och föräldrar ska uppmanas att lämna drogtest inför
umgänge och inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Revideringen genomförs förutsatt att lagändringarna träder i kraft.
Förslag till revidering:
Ärende
Delegat
Övervägande om det
6 kap § 8 a SoL
finns skäl att ansöka
om flyttningsförbud
enligt § 24 LVU

Justerandes signatur

Anmärkning
AU

Utdragsbestvrkande
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VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

Övervägande om det
finns skäl att flytta
över vårdnaden enligt
6 kap § 8 FB

6 kap § 8 b SoL

AU

Övervägande om det
finns skäl att ansöka
om flyttningsförbud
enligt § 24 LVU
Övervägande om det
finns skäl att flytta
över vårdnaden enligt
6 kap § 8 FB
Beslut om
uppföljning efter
avslutad placering
Beslut om att
vårdnadshavare eller
förälder inför
umgänge ska
uppmanas att lämna
blod-, urin-,
utandnings- saliv-,
svett- eller hårprov i
syfte att påvisa
drogfrihet
Beslut om att
vårdnadshavare inför
prövning av LVUvårdens upphörande
ska uppmanas att
lämna blod-, urin-,
utandnings- saliv-,
svett- eller hårprov i
syfte att påvisa
drogfrihet

13 b LVU

AU

13 c LVU

AU

21 b lvu

Teamledare

32 a LVU

AU

32 b LVU

AU

Efter att enskilda varit placerade i Individ- och familjeförvaltningens
boenden i egen regi och flyttar till eget boende med socialt kontrakt eller
eget kontrakt finns ibland ett behov av stöd under utslusstiden. Det är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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personalen på boendena som utför stödet med hänvisning till att de har god
kännedom om personerna och därför kan upptäcka behov av extra stöd i ett
tidigt skede. Syftet med insatsen är att förebygga återfall och/eller
sammanbrott i vårdkedjan.
Förslag till revidering:
Beslut om stöd under 4 kap § 1 SoL
utslusstid från IFN:s
boenden till eget
boende (socialt
kontrakt/eget
kontrakt))__________

Socialsekreterare

Det uppstår ibland behov av att korrigera felskrivningar eller att uppdatera
laghänvisningar. Dessa ändringar är redaktionella och utgör inga ändringar
av beslut eller delegat. För att förenkla administrationen av dessa ändringar
föreslås att de kan göras på tjänstemannanivå.
Förslag till revidering:
Beslut om att
korrigera fel och
uppdatera
laghänvisningar i
delegationsordningen

Det inkommer beslut från olika andra myndigheter som nämnden har
möjlighet att överklaga. Exempelvis Migrationsverkets beslut om
ersättningar eller IVO:s beslut om överflytt av ärende.
I dagsläget så är dessa beslut specifierade genom att man delegerar beslutet
att överklaga till en specifik myndighet. Det kommer nya beslut från
myndigheter emellanåt där överklagan inte är delegerad.
För att inte behov av revidering av delegationsordningen ska uppstå på grund
av den omständigheten samt för att delegationsordningen inte ska bli alltför
omfattande och svårläst föreslås en revidering kring dessa beslut.
Förslag till revidering:
Beslut om att
10 kap 1-2 SoL
överklaga beslut från
annan myndighet som
6 kap 37-38 §§ KL
rör nämndens
verksamhetsområde
och som inte är
principiell
beskaffenhet eller
annars av större vikt

Justerandes signatur

Enhetschef

Utdragsbestyrkande

15(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-06-21

VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

Beslut om att avge
yttrande i överklagan
på annan myndighets
beslut som rör
nämndens
verksamhetsområde
och som inte är
principiell
beskaffenhet eller
annars av större vikt

10 kap 1-2 SoL

Enhetschef

6 kap 37-38 §§ KL

Enligt Förvaltningslagen § 36 får en myndighet rätta beslut som innehåller
en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans
skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta beslut har inte
delegerats tidigare av Individ- och familjenämnden.
Förslag till revidering:
Rätta beslut som till
36 § FL
följd av skrivfel,
räknefel eller annat
sådant förbiseende
innehåller en
uppenbar oriktighet

Delegat i
ursprungsbeslut

1 juli 2022 träder en ny bestämmelse i kraft i lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) med anledning av
massflyktingdirektivet.
Innebörden av den nya bestämmelsen är att ge Migrationsverket möjlighet
att anvisa en kommun som ska ordna boende för personer med tillfälligt
skydd trots att personerna inte är folkbokförda. Bestämmelsen ska inte
inverka på Migrationsverkets ansvar för bistånd enligt LMA i övrigt.
Migrationsverket har fortfarande huvudansvaret för dessa personer även om
en kommun anvisas för att ordna boendet. Eftersom personerna inte är
folkbokförda omfattas de inte av det bosättningsbaserade välfärdssystemet.
Dessa ärenden ska handläggas enligt lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.
Förslag till revidering:_____________________________________________
Beslut om logi för
1 § l:a stp. 2 och 14 Socialsekreterare
utlänningar som avses i § LMA
1 § första stycket 2
LMA

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§129

DnrIFN 2022/00133-1.7.1

Remiss - Motion från (V) om att stoppa sexuell exploatering
Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen (KS) har remitterat en motion från Vänsterpartiet (V) till
Grundskolenämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Individoch familjenämnden och Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.
Remissvaret skall vara KS tillhanda senast 30 juni 2022.

I Västerås så som många andra städer befinner sig människor som utsätts för
sexuell exploatering och för människohandel. Regionkoordinatorema som
arbetar med frågorna, för idag statistik över ärenden som är eller har varit
aktuella utifrån båda målgmppema. Målgrupperna hänger samman men kan
också vara separerade från varandra. Årligen redovisas arbetet och aktiviteter
utifrån fördelade medel för bland annat Jämställdhetsmyndigheten och för
Individ- och familjenämnden.

Enligt motionens förslag vill Vänsterpartiet att Västerås Stads skolor och
förvaltningar arbetar systematiskt kring berörd fråga. Vidare är förslaget att
alla som i Västerås Stad kommer i kontakt med bam och unga i sitt
yrkesutövande ges utbildning inom området. Enligt motionens förslag
önskas en utredning av behovet av en MIKA-mottagning samt
förutsättningarna för det. Kopplat till utredningen önskas en återkommande
kartläggning som redovisas för kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§130

DnrIFN 2022/00101-2.6.1

Upphandling - Joursjuksköterska
Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att delegera till direktör att skriva
under avtalet avseende upphandling av joursjuksköterskor.
Ärendebeskrivning
Inom Individ- och familj eforvaltningen finns boenden för personer med
missbruk. Dessa bedrivs i enlighet med Individ- och familj enämndens
reglemente vilket innebär ett ansvar för HSL (Hälso- och sjukvård) upp till
sjuksköterskenivå. Förvaltningen har tre sjuksköterskor vilka ansvarar för
den dagliga vården. Utöver det har förvaltningen ett samverkansavtal med
Region Västmanland vilket strukturerar samarbetet med läkare för berörda
klienter.

I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen tillse vård av
sjuksköterska under dygnets alla timmar. De tre sjuksköterskorna inom
förvaltningen arbetar dagtid. Med anledning av detta behöver förvaltningen
ha beredskap för att kunna tillkalla sjuksköterska vid behov under kväll, natt
och helg. Förvaltningen har sedan många år löst det genom en
överenskommelse med Vård- och omsorgsförvaltningen.
Överenskommelsen är från den tid då de båda verksamheterna tillhörde
samma förvaltning, proAros och sedermera Vård och omsorg.

Vård- och omsorgsförvaltningen meddelade under 2021 att de önskar gå ur
denna överenskommelse och att Individ- och familj eforvaltningen arbetar
fram ett eget avtal för joursjuksköterskor varför en upphandling påbörjades
under hösten 2021.

Ny leverantör är från den 1 september 2022 Accresco Hälsa AB och avtalet
gäller två år med möjlighet att förlänga två år till med ett år i taget.
Delegering till direktör att skriva under avtalet behöver fattas av individ- och
familjenämnden då anbudsvärdet överstiger direktörens delegation.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Inhyrning av boende för flyktingar utifrån massflyktsdirektivet
Beslut
Individ och familjenämnden beslutar att ge direktör för Individ och
familjeförvaltningen i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Teknik och
fastighetsförvaltningen avseende migrationsboende på Gideonsberg under
förutsättning att lagförslaget träder i kraft 1 juli 2022 samt att ersättning ges
av staten som täcker nämndens kostnader.
Skriftlig reservation
Marcus Jacobson (M) lämnar in en skriftlig reservation:
” Moderaterna reserverar sig mot beslutet att blockhyra Gideonsbergs
servicehus för 9 700 kronor per lägenhet och månad. Förutom att hyran är
hög i förhållande till lägenheternas standard så är det ett onödigt risktagande
från majoritetens sida att blockhyra boende för ukraina-flyktingama när det
samtidigt är högst osäkert om boendet kommer att fyllas.
Moderaterna anser även att det är otidsenligt med stora flyktinganläggningar
utan att integrationen kan bli bättre om flyktingarna fördelas ut över staden
och detta uppblandat i befintliga hyreshus. Att ingå ett blockhyresavtal för ca
200 personer när Västerås redan har 303 av kvoten om 366 ukrainaflyktingar bosatta i staden talar emot att det kommer att bli ekonomiskt
hållbart med det hyresavtal som S-majoriteten röstade igenom.”
Janeth Persson (SD) lämnar in en skriftlig reservation:
” Vi Sverigedemokrater reserverar oss i beslutet att staden ska teckna ett
kortidsavtal som innebär ett tillsvidareavtal med 9 månaders uppsägningstid.
Hyran är satt till 5501373kr per år.
Då lagen ut ifrån massflyktsdirektivet ej träder i kraft för ens 2022-07-01 så
är det svårt att sia om antalet flyktingar som blir anvisade till Västerås då
flyktingströmmen avtagit enligt Länsstyrelsen
Vi anser att det lägenhetsbestånd som redan finns inom staden täcker upp
behovet för anvisade skyddsbehövande. Att staden ska teckna ett dyrt avtal
innan vi vet hur många som kommer hit kan stå staden dyrt vid ett
korttidsavtal.
Sverigedemokraterna ville bordlägga ärendet tills vi vet hur många som
faktiskt behöver vårt stöd med bostad och uppehälle, men vi fick inget gehör
från majoriteten därav reservationen.”
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Ärendebeskrivning
En ny lag förväntas träda ikraft den 1 juli 2022. Syftet är att skapa en
jämnare fördelning mellan kommuner av anvisade skyddsbehövande enligt
massflyktsdirektivet. Kommunerna tar därmed över ansvaret från
Migrationsverket att anordna boenden efter anvisning.
Den 19 maj fick Migrationsverket i uppdrag av regeringen att ta fram en
uppdaterad bild av det samlade behovet av boendeplatser till
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet och baserat på det även nya tal
över fördelningen mellan kommunerna. Vägledande dialoger har genomförts
i syfte ta fram en jämnare fördelning mellan kommunerna. I Västmanland
genomfördes dialogen den 8 juni. I dialogerna har det tal som Västerås
förväntas ta emot föreslagits till 366 personer. Den 17 juni kommer det
slutliga talet att redovisas till kommunerna. Regeringen förväntas i närtid
presentera ett förslag på förordning om ersättning för boenden kopplade till
fördelningstal och anvisning.
En inventering av möjliga objekt för ändamålet har genomförts av Teknik
och Fastighetsförvaltningen tillsammans med Individ och
familj eförvaltningen.
De objekt som initialt identifierats är före detta Vallby servicehus på
Allmogeplatsen och före detta Gideonsbergs servicehus på Prästkragegatan.
Båda är nu nedlagda. Utöver det kommer förvaltningen i enlighet med
tidigare planering lämna Tallbacken på Hammarby sista september. Det blir
då möjligt att använda. Förvaltningen har även möjlighet att avsätta 8-9
lägenheter på Flottiljen som också är tillgängliga och bedöms lämpliga.
Fördelningstalet som förväntas beslutas om den 17 juni är preliminärt 366
personer. Gideonsberg kan rymma ca 200-240 personer beroende på hur
stora familjer som kommer. Flottiljen ca 30 person och Tallbacken ca 100
personer. Antalet beror på hur många individer varje familj består av.
Av de föreslagna objekten på Vallby och Gideonsberg så har argumenten
fallit till att det mest fördelaktiga är att staden tecknar avtal avseende
fastigheten på Gideonsberg.

Vallby bakgrund
Staden har ett avtal som är uppsagt till 2022-12-31. Ägare är Mimer. Ett nytt
avtal kommer att tecknas och fastighetsägaren vill ha ett längre avtal.
Hyresnivån kommer att bli högre då nuvarande avtal är ett väldigt gammalt
avtal och aldrig omförhandlat. Utifrån hur de senaste avtalen har förhandlats
så kommer fastighetsägaren vilja att staden tar mer ansvar och därmed också
mer kostnader.
Fastighetsägaren kommer att sälja fastigheten under vår hyrestid, stor
osäkerhet kring ev ny fastighetsägare och hur de ser på förhyrningen den
dagen vi lämnar lokalerna, ersättning för slitage mm. Teknik och fastighet
rekommenderar inte Individ och familj eförvaltningen att förhyra Vallby.
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Gideonsberg bakgrund
Staden kan teckna ett korttidsavtal som innebär ett tillsvidareavtal med
9 månaders uppsägningstid, dvs vi behöver inte vara kvar längre än
uppsägningstiden den dagen vi ser att behovet inte längre finns. Ägare är
Rikshem.
Hyresavtalet har bra nivå och de villkor som är överenskomna innebär att
fastighetsägaren inte ställer några anspråk på staden för slitage den dagen vi
lämnar. I gengäld är det lägst godtagbara standard som gäller i bostäderna,
dvs allt ska fungera men det kommer inte att tapetsera/måla såvida det inte är
obeboeligt. Hyran är satt till 5501 373kr per år. I år är det aktuellt att hyra
ett halvt år.

Teknik och fastighetsförvaltningen förordar Gideonsberg som mest
fördelaktigt för staden. Förvaltningen bedömer att båda objekten lämpar sig
för ändamålet. Men att Gideonsberg är det mest ekonomiskt fördelaktig
alternativet.

Beroende på fördelningstalen så kvarstår möjligheten därefter att fylla på
med bostäder på Flottiljen och senare i höst med Hammarby.

Teknik och fastighetsförvaltningen tecknar avtal med fastighetsägaren och
Individ och familj eförvaltningen tecknar avtalet med TFF.
Yrkanden
Janeth Persson (SD) yrkar att ärendet i första hand bordläggs till
augustinämnden och yrkar i andra hand avslag till förvaltningens förslag till
beslut.
Marcus Jacobson (M) yrkar ärendet i första hand bordläggs till
augustinämnden och yrkar i andra hand avslag till förvaltningens förslag till
beslut.
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tillägget att under förutsättning att lagförslaget träder i kraft 1 juli 2022 samt
att ersättning ges av staten som täcker nämndens kostnader.
Jenny Freed (S) yrkar bifall till Anna Lundbergs (L) yrkande om bifall till
förvaltningens förslag till beslut under förutsättning att lagförslaget träder i
kraft 1 juli 2022 samt att ersättning ges av staten som täcker nämndens
kostnader.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, dels Janeth Perssons
(SD) och Marcus Jacobsons (M) yrkande om att ärendet i första hand
bordläggs till augustinämnden och yrkar i andra hand avslag till
förvaltningens förslag till beslut och dels Anna Lundbergs (L) yrkande om
bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att under
förutsättning att lagförslaget träder i kraft 1 juli 2022 samt att ersättning ges
av staten som täcker nämndens kostnader.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att man beslutar enligt
Anna Lundbergs (L) yrkande.
Votering
Marcus Jacobson (M) begär votering. Ordförande tillkännager att votering
tpr begärts och ska verkställas genom upprop.
Ordförande utser Anna Lundbergs (L) yrkande till huvudförslag och (M)s
yrkande till motförslag.
Ordföranden uppmanar alla som är för huvudförslaget att säga JA vid JA och
alla som är för motförslaget att säga NEJ vid NEJ.
Ledamöter som röstar JA till huvudförslaget via upprop:
Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L), Jenny Freed (S), Tobias
Revenäs (L) och Robert Nilsson (S)
Antal JA: 5 röster.
Ledamöter som röstar NEJ till huvudförslaget via upprop:
Marcus Jacobson (M), Margareta Lindholm (M), Stefan Oszåk Bengtsson
(M) och Janeth Persson (SD).
Antal NEJ: 4 röster
Ordförande finner att nämnden röstar för huvudförslaget
Kopia till
Teknik- och fastighetsförvaltningen
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DnrIFN 1833367-

Förvaltningsdialog
Ärendebeskrivning
Ärendet hanterades under § 125
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Övriga frågor
Ärendebeskrivning
1. Marcus Jacobson (M) anmäler en övrig fråga tillsammans
med (SD) angående bemanningen inom Barn- och
ungdomsavdelningarna samt hur omfattande
utredningskön är inom BoU.
Den 25/5-22 blev nämnden informerad om att förvaltningen avser att
direktupphandla konsulter inom området mottagning och utredning
inom Bam- och Ungdomsavdelningen under sommaren. Det då
uppgivna behovet var 2-3 konsulter som kommer att ersätta 16-17
socionomtjänster som ännu inte är tillsatta.
Mot bakgrund av den tidigare lämnade informationen ställer vi
följande frågor till den socialdemokratiskt ledda majoriteten:
•

•

•

Hur många tjänster är otillsatta inför sommaren hos Bam- och
Ungdomsdelen? Hur stor andel av tjänsterna inom
mottagning/utredning är otillsatta? Har förvaltningen genomfört
en konsekvensanalys över vilka konsekvenser över
Hur många hushåll inom Bam- och Ungdomsdelen är ofördelade
och väntar på att fördelas ut till ansvarig handläggare?
Förekommer det risk att utredningar inte kommer att ske inom
lagstadgade gränsen 90 dagar och vilka risker finns det att
utredningarna inte håller rätt kvalitet? När kommer
mottagning/utredning vara i fas med sina ärenden? Hur länge har
ordinarie personal arbetat extra på veckohelger för att täcka upp
för de otillsatta tjänsterna?
Vad blev timkostnaden för den nya direktupphandlingen av
socionomkonsulter? Hur mycket bedömer förvaltningen att
nämndens merkostnader kommer att uppgå till under 2022 som
en konsekvens av de otillsatta tjänsterna?
Magnus Edström redogör för förvaltningens sätt att stärka upp
inför sommaren samt kort svar på de övriga frågorna.
Förvaltningen återkommer i augusti med återkoppling utifrån
uppdraget nämnden gav förvaltningen i maj 2022.
2. Janeth Persson (SD) anmäler en övrig fråga rörande
säkerheten i socialtjänstens hus.
3. Margareta Lindholm (M) återtar sin övriga fråga.
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Placering enligt LVU,
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Umgängesbegränsning,
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Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare,
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Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare,
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Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare,
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Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad
vårdnadshavare
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