
 
 

Individ- och familjenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) 

2023-01-26 

 

 
 

Sammanträdesprotokoll §§ 1-24 

Sammanträdesdatum 26 januari 2023 

Plats och tid Socialtjänstens hus, hörsalen, kl 13:00-16:26 

Tjänstgörande ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande, frånvarande kl 16:07-16:12 

Vicki Skure-Eriksson (C), 1:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande 

kl 16:07-16:12 

Anna Nordin (M), 2:e vice ordförande 

Frida Gunnarsson (S) 

Robert Nilsson (S) 

Carl-Henrik Knutsson (M) 

Margareta Lindholm (M) 

 

Tjänstgörande ersättare Veronica Cadei (C) ersätter Nilla Kuul (KD) 

Alicia Al Yousifi (M) ersätter Caroline Frisk (SD) 

Vid protokollet Emma Axelsson 

Justeras 

 

 

 

 

 

Anna Maria Romlid  Anna Nordin 

 

VÄSTERÅS STAD 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Protokoll från Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-26 

Justeringsdatum 2023-01-31 

Anslagsdatum 2023-02-03 

Datum för nedtagande  

Förvaringsplats Socialtjänstens hus 

 

 
 

Underskrift  
 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

2 (35) 
Individ- och familjenämnden 2023-01-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 Frånvarande ledamöter 

 Nilla Kuul  (KD) 

Caroline Frisk (SD) 

 

  

 Närvarande ersättare 

 Tabira Nygren (S) 

Andreas Hultin (S) 

Veronica Cadei (C) 

Alicia Al Yousifi (M) 

Michael Hessen Wideling (M) 

 

  

 Övriga närvarande 

 Emma Axelsson, Nämndsekreterare 

 Magnus Edström, tf förvaltningsdirektör 

 Päivi Viisteensaari, Verksamhetschef 

Katja Nordberg, tf verksamhetschef 

Fredrik Lindell, Utvecklingschef 

Karin Mattsson, Ekonomichef 

Susanna Ljungqvist, Interrim HR-chef 

Gunilla Pettersson, Enhetschef 

Maria Bly, Registrator 

Anna Lundberg, Politisk sekreterare (L) 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

3 (35) 
Individ- och familjenämnden 2023-01-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr IFN 1817463- 
Protokollsjustering .............................................................................. 5 

§ 2 Dnr IFN 1817317- 
Anmälan av extra ärenden ................................................................. 6 

§ 3 Dnr IFN 1833618- 
Fastställande av föredragningslista .................................................... 7 

§ 4 Dnr IFN 1817385- 
Anmälan av handlingar ...................................................................... 8 

§ 5 Dnr IFN 1833619- 
Anmälan av beslut fattade av ordföranden ......................................... 9 

§ 6 Dnr IFN 2023/00010-1.2.3 
Anmälan av delegationsbeslut januari 2023 ..................................... 10 

§ 7 Dnr IFN 1833620- 
Lägesrapport från förvaltningen ....................................................... 11 

§ 8 Dnr IFN 1836265- 
Personal och arbetsmiljö .................................................................. 12 

§ 9 Dnr IFN 2022/00520-1.6.2 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 
december 2022 ................................................................................ 13 

§ 10 Dnr IFN 2022/00517-1.3.2 
Delegationsordning för individ- och familjenämnden ........................ 14 

§ 11 Dnr IFN 2022/00570-1.5.2 
Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Stadsmissionen - Stödcenter för flyktingar ....................................... 16 

§ 12 Dnr IFN 1817400- 
Nedläggning av faderskapsutredning, .............................................. 17 

§ 13 Dnr IFN 1816715- 
Nedläggning av faderskapsutredning, .............................................. 18 

§ 14 Dnr IFN 1817275- 
Umgängesbegränsning, ................................................................... 19 

§ 15 Dnr IFN 1817269- 
Umgängesbegränsning, ................................................................... 20 

§ 16 Dnr IFN 1814243- 
Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, ........ 21 

§ 17 Dnr IFN 1816709- 
Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare, ....... 22 

§ 18 Dnr IFN 2022/00542-1.7.1 
Remiss - Drönarverksamhet inom Västerås stad ............................. 23 

§ 19 Dnr IFN 2022/00544-2.2.3 
Dataskyddsombudens uppföljning av Västerås stads 
dataskyddsarbete 2021 - återrapport ............................................... 25 

§ 20 Dnr IFN 2022/00514-2.2.3 
Dataskyddsombudens uppföljning av Västerås stads 
dataskyddsarbete 2022 .................................................................... 27 

§ 21 Dnr IFN 2022/00436-1.4.1 
Verksamhetsplan för individ- och familjenämnden 2023 ................... 29 

§ 22 Dnr IFN 2022/00395-3.6.3 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

4 (35) 
Individ- och familjenämnden 2023-01-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Överläggning - Överenskommelse angående kostnader i 
projekteringsprocessen Iggeby ........................................................ 33 

§ 23 Dnr IFN 2022/00555-1.4.2 
Överläggning - Verksamhetsberättelse för individ- och 
familjenämnden 2022 ....................................................................... 34 

§ 24 Dnr IFN 1833621- 
Övriga frågor .................................................................................... 35 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

5 (35) 
Individ- och familjenämnden 2023-01-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr IFN 1817463- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Anna Nordin (M) att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 2 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ. 
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§ 3 Dnr IFN 1833618- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att 

paragraferna 1-11 hanteras på den öppna delen av sammanträdet samt att 

beslutet i § 11 kompletteras med ett förbehåll. 
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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 (2022-12-14--2023-01-13) 

Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet, dessa 

finns att ta del av hos nämndsekreteraren. 

Protokoll från facklig samverkan i december 

Övrig formation 
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§ 5 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 § 

 

Ordförandebesluten finns att ta del av hos nämndsekreteraren. 
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§ 6 Dnr IFN 2023/00010-1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut januari 2023 

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 14, 21, 28 december 2022 samt 4, 11, 11, 17 och 18 januari 

2023. 

• Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 

december 2022. 

• Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 

verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under december 2022. 
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§ 7 Dnr IFN 1833620- 

Lägesrapport från förvaltningen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av lägesrapporten från 

förvaltningsledningen och lägger den till handlingarna. 
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§ 8 Dnr IFN 1836265- 

Personal och arbetsmiljö 

Beslut 

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

handlingarna. 
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§ 9 Dnr IFN 2022/00520-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per 
den 31 december 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapportering av ej verkställda beslut 

enligt 4 kap. 1 § SoL per den 31 december 2022 och lägger den till 

handlingarna samt överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kapitlet 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) ska rapportering ske 

kvartalsvis av alla beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL som inte verkställs inom 

tre månader från beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och 

uppehållet varit mer än tre månader. 

Rapporteringen ska lämnas till kommunfullmäktige och innehålla uppgift om 

antal beslut, typ av bistånd samt hur lång tid som förflutit från dagen för 

respektive beslut. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr IFN 2022/00517-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna revideringarna i 

delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Nämndens beslut om vilka ärenden som delegeras och till vem förtecknas i 

en delegationsordning. Delegation betyder att beslutanderätten överförs från 

nämnden till delegat. Ett beslut som är fattat på delegation betraktas som ett 

beslut av nämnden och delegationsbeslut ska alltid återrapporteras till 

nämnden för att vinna laga kraft. Nämnden kan när som helst återkalla 

delegationen generellt eller för ett visst ärende. 

Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv, inom de ramar som lagen 

anger, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras och 

vem som ska erhålla beslutanderätten på nämndens vägnar. Ärenden som ej 

är delegerade beslutas av nämnden. 

Individ- och familjenämndens delegationsordning ska återspegla det 

arbetssätt som individ- och familjeförvaltningen kontinuerligt utvecklar i 

syfte att skapa en så ändamålsenlig organisation och ett så effektivt arbetssätt 

som möjligt, utifrån det ansvarsområde som åvilar nämnden. 

Syftet med delegering av beslutanderätt att avlasta nämnden från mer 

rutinmässiga ärenden och därmed säkerställa en effektiv ärendehantering. 

Delegationsordningen ska vara aktuell, tydlig, rättssäker och konsekvent och 

delegationsordningen är inte ett statiskt dokument, utan bör ses över och 

uppdateras årligen.    

 

I den här revideringen har följande ändringar gjorts: 

 

Ekonomiskt bistånd 

Den 1 januari bildades arbetsmarknadsnämnden och i dess ansvarsområde 

ingår ansvar för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, som tidigare hanterats 

av individ- och familjenämnden. Som en konsekvens av det har alla avsnitt i 

delegationsordningen kopplat till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 

raderats och finns istället i den nya nämndens delegationsordning. 
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Dataskyddsarbetet 

Ett förtydligande gällande delegation av ansvar för dataskyddsarbetet. 

8.5 Övrigt   

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut att utse 

dataskyddssamordnare  

 Direktör 

Beslut att godkänna 

personuppgifts-biträdesavtal 

inom nämndens 

verksamhetsområde  

Dataskydds-

förordningen 

Direktör 

Beslut om att avge yttrande till 

IMY gällande tillsyn eller 

inspektion 

Dataskyddsförordningen 

artikel 58 

Direktör 

 

Underhållsbidrag 

Ett förtydligande gällande delegation av ansvar för arbetsuppgifter inom 

arbetet med underhållsbidrag. 

9.6 Övrigt   

Ärende Lagrum Delegat 

Beslut om att utse administratör 

inom administrationsenheten som 

får besluta i ärenden om 

underhållsbidrag 

 

Att handlägga och besluta i 

ärenden gällande 

underhållsbidrag för placerade 

barn. 

Allmänna 

förvaltningsrättsliga 

principer  

8 kap 1 § SoL 

6 kap 2-4 § SoF 

Enhetschef på 

administrations

-enheten 

 

Särskilt utsedd 

administratör 

inom 

administrations

enheten 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 11 Dnr IFN 2022/00570-1.5.2 

Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Stadsmissionen - Stödcenter för flyktingar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra till tf direktör Magnus 

Edström att ingå IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Västerås 

stadsmission avseende Stödcenter för flyktingar under förutsättning att 

lokalfrågan löses. 

Ärendebeskrivning 

Västerås stadsmission har inkommit med en ansökan om att ingå i en IOP 

med Individ- och familjenämnden avseende Stödcenter för ukrainska 

massflyktingar. Av ansökan framkommer att nämndens ersättning i 

partnerskapet föreslås vara 720 000 kr för perioden 230101-230630. 

Individ- och familjenämnden har tillsammans med Stadsmissionen tagit fram 

ett förslag till en samverkansöverenskommelse i syfte att skapa ett 

samfinansierat partnerskap riktat mot målgruppen.  

Partnerskapets syfte är att fortsätta driva ett Stödcenter där ukrainska 

massflyktingar kan erbjudas akuta stödinsatser, samhällsvägledning samt 

visst stöd i kontakter med myndigheter.                

Syftet är att besökarna får ökat välbefinnande, ökad egenmakt och 

därigenom skapa de bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv under tiden 

de är bosatta i Västerås. Speciellt fokus ska vara att uppmärksamma barn och 

unga. 

Partnerskapet syftar även till att ständigt inventera nya behov i målgruppen 

och tänkbara lösningar. Partnerskapet ska vara innovativt till sin karaktär och 

arbeta aktivt för att involvera andra delar av civilsamhället och/eller för 

målgruppen relevanta myndigheter. 

Förvaltningen bedömer att ansökan ligger väl i linje med Västerås stads 

program för social hållbarhet samt att en IOP kompletterar förvaltningens 

egna insatser som ges till målgruppen. 

Yrkanden 

Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med det tidigare nämnda tillägget. 

Anna Nordin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med det 

tidigare nämnda tillägget. 

 

Kopia till 

Stadsmissionen 
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§ 12 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning,  
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§ 13 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning,  
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§ 14 Dnr IFN 1817275- 

Umgängesbegränsning,  
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§ 15 Dnr IFN 1817269- 

Umgängesbegränsning,  
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§ 16 Dnr IFN 1814243- 

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

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare,  
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§ 18 Dnr IFN 2022/00542-1.7.1 

Remiss - Drönarverksamhet inom Västerås stad 

Beslut 

1. Individ- och familjenämnden godkänner förslag till organisation och 

ansvarsfördelning enligt bilaga Drönarverksamhet inom Västerås stad 

Organisation och ansvar. 

2. Individ- och familjenämnden godkänner Stadsbyggnadsförvaltningens 

förslag till beslut  

BN 2022/00487 enligt bilagt förslag till tjänsteutlåtande. 

3. Individ- och familjenämnden har inte för avsikt att bedriva eller påbörja 

drönarverksamhet inom några år. 

Ärendebeskrivning 

Flera förvaltningar har fram till 2021 använt drönare bland annat för att 

effektivisera arbetsuppgifter samt för dokumentation av händelser. Sedan 1 

januari 2021 då ny gemensam EU-lagstiftning för drönare började gälla har 

förvaltningarna inte bedrivit någon drönarverksamhet.  

 

Den nya lagstiftningen innebär bland annat att samtliga organisationer som 

flyger drönare måste vara registrerade drönaroperatörer hos 

Transportstyrelsen. Den innebär även att fjärrpiloter, som flyger drönare som 

väger mer än 249 gram, måste ha ett giltigt behörighetsbevis/drönarkort. 

En organisation kan endast ha en enda registrerad drönaroperatör.  

 

Drönaroperatören ansvarar bland annat för: 

* hur drönarna används 

* att drönarna har ansvarsförsäkring, 

* att de planerade flygningarna inte utgör en risk för andra 

* att ta fram operativa procedurer 

* att fjärrpiloterna har rätt kompetens och har satt sig in i de rutiner som 

finns 

 

Förslag till organisation och ansvarsfördelning Förslag till organisation och 

ansvarsfördelning beskrivs i bilaga Drönarverksamhet inom Västerås stad 

Organisation och ansvar. 

Byggnadsnämnden önskar svar på följande punkter: 
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1. om ni godkänner eller inte godkänner förslag till organisation och 

ansvarsfördelning enligt bilaga Drönarverksamhet inom Västerås stad 

Organisation och ansvar.  

2. om ni godkänner förslag till beslut enligt bilagt förslag till tjänsteutlåtande 

3. om ni planerar bedriva eller påbörja drönarverksamhet inom några år 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Byggnadsnämnden 
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§ 19 Dnr IFN 2022/00544-2.2.3 

Dataskyddsombudens uppföljning av Västerås stads 
dataskyddsarbete 2021 - återrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av återrapporteringen av 

dataskyddsombudens uppföljning av Västerås stads dataskyddsarbete 2021. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsombuden ska enligt GDPR övervaka efterlevnaden av 

dataskyddslagstiftningen samt den personuppgiftsansvariges strategi för 

dataskyddsarbetet. Detta kan göras på olika sätt och det finns ännu inga 

bindande vägledningar, praxis eller liknande avseende metoden för detta.  

Enligt GDPR ska dataskyddsombuden ges möjlighet att utan påverkan av 

personuppgiftsansvarig utforma och genomföra övervakningen och därefter 

ges möjlighet att rapportera sina slutsatser och rekommendationer till 

kommunstyrelse och nämnder. 

Dataskyddsombudets uppgift fråntar inte PUA:s ansvar att följa 

dataskyddslagstiftning, och att även kunna visa det (kallas även 

ansvarsskyldighet och är en av de sju grundläggande principerna i GDPR), 

utan ska ses som ytterligare ett verktyg för ökat skydd för den registrerade, 

och en hjälp till den personuppgiftsansvarige. 

Detta är den första uppföljningsrapport som dataskyddsombuden gör i 

staden.  

 

Dataskyddsombudens rekommendationer 

Ledningens kunskap och engagemang  

Olika typer av integritets- och säkerhetsfrågor, kopplat till hantering av 

personuppgifter, är på lång sikt en av de strategiskt viktigaste frågorna för 

kommuner. Utan ett smart och hållbart dataskyddsarbete kommer inte en 

hållbar digitalisering att uppnås, eftersom digitaliseringen i så stor 

utsträckning innebära hantering av personuppgifter.  

IFN och förvaltningen engagera sig och öka sin kunskap i dessa frågor. Man 

behöver också inse att detta inte är en administrativ fråga, utan en strategisk 

fråga som löper genom alla olika typer av verksamheter. Exempelvis kan 

man utbilda sig, efterfråga utbildning och information från 

dataskyddsombuden, efterfråga information om status på arbetet och 

efterfråga dataskyddsperspektivet i olika typer av strategiska eller 

vägvalsfrågor.  

Ägandeskap av individ- och familjenämndens dataskyddsarbete  
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IFN:s förvaltning behöver tydliggöra ägandeskapet för förvaltningens 

dataskyddsarbete.  

 

Ta fram en första heltäckande registerförteckning och kartlägg därefter risker 

avseende aktuella personuppgiftsbehandlingar  

Operativt behöver hela förvaltningen fokusera på att genomföra en översyn 

avseende samtliga behandlingar som IFN ansvarar för och utreda hur man 

ska hålla registerförteckningen aktuell och uppdaterad. 

 

Uppföljning av rekommendationer 

Dataskyddsarbetet behöver fortfarande ges ett tydligare utrymme. Vid 

upphandlingar av nya system involveras dataskyddsombuden i hög grad i 

dagsläget. 

Ägandeskapet av dataskyddsarbete är inte tydligt. Förvaltningen har en 

uttalad medarbetare som arbetar med bl a registerförteckning och visst 

dataskydd men utan avsatt arbetstid i frågan. Det gör förvaltningen sårbar i 

frågan. Förvaltningen saknar rollen dataskyddschef. 

Registerförteckningen idag är mycket detaljerad och omfattande vilket även 

medför svårigheter i uppdateringar. Ett processkartläggningsarbete pågår i 

förvaltningen där även registerförteckningen kan hanteras och förenklas. 

Arbetet påbörjades under hösten 2022 och väntas pågå under 2023. 

För att minska sårbarheten kring arbetet med registerförteckning och 

dataskydd kommer en grupp skapas för att dela ansvaret. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 20 Dnr IFN 2022/00514-2.2.3 

Dataskyddsombudens uppföljning av Västerås stads 
dataskyddsarbete 2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens svar i 

Dataskyddsombudens uppföljning av Västerås stads dataskyddsarbete 2022, 

som lämnas vidare till kommunstyrelsen samt dataskyddsombuden. 

Ärendebeskrivning 

Dataskyddsombudets uppgift att övervaka den personuppgiftsansvariges 

efterlevnad av förordningen regleras i artikel 39 dataskyddsförordningen. En 

del av denna övervakning innebär att dataskyddsombudet genomför 

kontroller av dataskyddsarbetet inom den personuppgiftsansvariges 

organisation.  

Dessa kontroller specificeras genom denna granskningsplan som syftar till 

att informera personuppgiftsansvariga om tidplan och särskilda 

fokusområden för granskningsarbetet år 2022. Syftet med att arbeta utefter 

en på förhand fastställd granskningsplan är att säkerställa ett kontinuerligt 

dataskyddsarbete som skapar förutsättningar för efterlevnad av förordningen.  

Dataskyddsarbetet är idag en integrerad del i organisationens 

informationssäkerhetsarbete och granskningsplanen uppmuntrar ett 

riskbaserat arbetssätt i syfte att minimera risken för lagbrott. 

Sammanfattning av uppföljningen 

Dataskyddsorganisation finns men brister finns. Förvaltningen saknar 

dataskyddschef och har endast en medarbetare som har rollen 

dataskyddssamordnare vilket är sårbart. Planering finns för att tillskapa en 

grupp som delar ansvaret. 

Rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter finns. 

Rutiner för hantering av PUB-avtal och liknande finns. 

Upprättad registerförteckning finns. Dedikerad arbetstid för hanteringen 

saknas. 

Rutiner för att utbilda i dataskydd för förvaltningens medarbetare saknas. 

Tillgång till utbildning finns i staden. 

Rutiner för konsekvensbedömning saknas. 

Rutiner för dataskyddsarbete vid upphandlingar finns och följs. Bristande 

rutiner för befintliga system. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr IFN 2022/00436-1.4.1 

Verksamhetsplan för individ- och familjenämnden 2023 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer verksamhetsplan 2023 med 

internkontrollplan 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen samt 

uppdrar följande åt förvaltningen: 

 

- att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag att göra en 

genomlysning kring vilket behov av lokaler och bostäder som finns och tar 

fram en plan för att möta upp behovet, 

- att individ- och familjeförvaltningen, mot bakgrund av den 

påverkanskampanj som pågår, genomför en kartläggning av den upplevda 

hotbilden bland medarbetarna. Utifrån kartläggningen ska lämpliga insatser 

initieras för att stärka medarbetarnas trygghet, 

- att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag att göra en 

genomlysning av Integrationsenheten och vårt integrationsarbete i syfte att 

möta upp de förändrade behovet, 

- att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag att ta fram en lägesbild 

om hur nämnden jobbar med avhopparverksamheten och komma med 

förslag på insatser för att stärka arbetet, 

- att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag ta fram förslag på hur 

samverkan med civilsamhället kan stärkas, samt 

- att individ- och familjeförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

Region Västmanland utreder förutsättningarna för att starta och driva en 

MIKA-mottagning för de som behöver vård till följd av kommersiell sexuell 

exploatering. . 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden ska fatta beslut om verksamhetsplan 2023, i 

vilken ingår mål och nyckeltal, budget samt internkontrollplan. 

Nämndens verksamhetsplan baseras på den årsplan som kommunfullmäktige 

fattade beslut om 24 november 2022. 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att bilda en ny nämnd, 

Arbetsmarknadsnämnden där ekonomiskt bistånd ska ingå. Från och med 1 

januari 2023 ingår därmed inte ekonomiskt bistånd i individ- och 

familjenämndens ansvarsområde.  

Nämndens och förvaltningens inriktning för 2023 är att fortsätta arbeta mot 

målet En socialtjänst. Fortsatt arbete behöver göras inom 
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kompetensförsörjningsområdet för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha 

ett tydligt arbetsgivarerbjudande. Ett annat fokusområde är att arbeta för att 

ge förutsättningar för en hållbar och trygg arbetsmiljö för såväl chefer som 

medarbetare. Ett fortsatt arbete kommer att göras med stadens värdegrund 

och att utveckla ett aktivt medarbetarskap och ett modigt och tillitsfullt 

ledarskap.  Att ha en digitalisering i framkant är en självklar inriktning i 

målet att skapa En socialtjänst. Arbetet med att hitta och införliva nya 

digitala lösningar i verksamheten som underlättar för medarbetare och 

klienter är ett prioriterat område framåt.  

Verksamhetsområde barn och ungdom kommer för 2023 att fortsätta på den 

påbörjade vägen mot En socialtjänst. Verksamheten utgår från att alla 

enheter bidrar med sina kompetenser för att ge barn, ungdomar och deras 

familjer socialt hållbart stöd över tid. 

Inom verksamhetsområde vuxen kommer 2023 att innebära ett fokus på att 

fortsätta arbeta utifrån den beslutade strategin för missbruksvården. Arbetet 

med VIR (Våld i nära relationer) ska fokusera på samverkan mellan VIR-

enheten och CMV (Centrum mot våld) för att kunna ge ett snabbt och 

effektivt stöd till både våldsutsatta och våldsutövare. 

För 2023 är individ- och familjenämndens budget exklusive ekonomiskt 

bistånd 690 miljoner kronor. 2023 erhålls ett budgettillskott motsvarande 

45,2 miljoner kronor i jämfört med 2022. I tilldelad budgetram ingår 

kompensation för pris- och löneökningar, demografiförändringar för 

vårdkostnader barn och unga och vuxna, kompensation för nya 

pensionsavtalet, heltid som norm och driftpåverkan på grund av 

investeringar. I budget 2023 kompenseras ej för nya lagändringen vid 

placeringar på grund av våld i nära relation då barn. På grund av det läget i 

Sverige och världen med bland annat hög inflation och därmed höjda priser 

för bland annat dygnsersättningar vid placeringar och förändringen av 

ersättningar till familjehem finns ett behov om effektiviseringar under 2023 

för att klara tilldelad budgetram. 

Yrkanden 

Ordföranden tillsammans med övriga i majoriteten yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut samt lämnar in följande tilläggsyrkanden: 

• att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag att göra en 

genomlysning kring vilket behov av lokaler och bostäder som finns 

och tar fram en plan för att möta upp behovet, 

• att individ- och familjeförvaltningen, mot bakgrund av den 

påverkanskampanj som pågår, genomför en kartläggning av den 

upplevda hotbilden bland medarbetarna. Utifrån kartläggningen ska 

lämpliga insatser initieras för att stärka medarbetarnas trygghet, 

• att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag att göra en 

genomlysning av Integrationsenheten och vårt integrationsarbete i 

syfte att möta upp de förändrade behovet, 
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• att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag att ta fram en 

lägesbild om hur nämnden jobbar med avhopparverksamheten och 

komma med förslag på insatser för att stärka arbetet, 

• att individ- och familjeförvaltningen, får i uppdrag ta fram förslag på 

hur samverkan med civilsamhället kan stärkas, samt 

• att individ- och familjeförvaltningen får i uppdrag att tillsammans 

med Region Västmanland utreder förutsättningarna för att starta och 

driva en MIKA-mottagning för de som behöver vård till följd av 

kommersiell sexuell exploatering.  

 

Anna Nordin (M) yrkar bifall till majoritetens tilläggsyrkanden.  

 

Anna Nordin (M) yrkar å Moderaternas vägnar på följande: 

• att ge förvaltningen i uppdrag att göra ett genomgripande 

kvalitetsarbete kopplat till verksamhetsplanen för 2024 med avseende 

på tydlighet och struktur. Verksamhetsberättelsen ska knyta ihop det 

kort- och långsiktiga verksamhetsperspektivet och brygga över det 

glapp i information/kunskap som annars uppstår mellan verksamhet 

och politisk nämnd. 

• att göra en benchmarking av hur stadens andra nämnder arbetar med 

och presenterar verksamhetsplanen, dvs i första hand de sociala 

nämnderna Äldrenämnden och Nämnden för personer med 

funktionsnedsättning. 

• att komplettera kommande verksamhetsplan 2024 med bilagor i form 

av kompetensförsörjningsplan (flerårig), boendeplan (flerårig), 

upphandlingsplan, digitaliseringsplan, lönekartläggning och en 

arbetsmiljöplan samt andra viktiga områden som identifieras och 

särskilt bör lyftas i kommande verksamhetsplaner, tex området 

sammanbrott i familjehemsplaceringar. 

• att inför nästa verksamhetsplan 2024 bereda verksamhetsplanen i god 

tid så att nämnden får möjlighet att komma med synpunkter och 

inspel, inte minst vad gäller internkontroll, nyckeltal och styrkort 

som ju är det nämnden styr verksamheten på. 

• att komplettera internkontrollplanen i verksamhetsplan 2024 med 

tydliga aktiviteter (dvs, vad görs) kopplat till riskområden med höga 

riskvärden. 

• att verksamhetsplanen för övrigt anpassas till Moderaternas 

budgetförslag i kommunfullmäktige. 

 

Frida Gunnarsson (S) yrkar avslag till Moderaternas yrkanden. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

32 (35) 
Individ- och familjenämnden 2023-01-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar avslag till Moderaternas yrkanden. 

 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns dels förvaltningens förslag till beslut med 

majoritetens tilläggsyrkanden och dels Moderaternas yrkande om att 

verksamhetsplanen ska anpassas till Moderaternas budgetförslag i 

kommunfullmäktige samt ett flertal yrkanden. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att man beslutar enligt 

förvaltningens förslag till beslut med majoritetens tilläggsyrkanden. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr IFN 2022/00395-3.6.3 

Överläggning - Överenskommelse angående kostnader i 
projekteringsprocessen Iggeby 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tidigare år haft en överkapacitet av lokaler för boenden, vilket 

härrör till den flyktingvåg som var under åren 2014-2016. Sedan dess har 

antalet nyanlända minskat kraftigt. Nämnden har sagt upp kontrakt vartefter 

hyrestiderna har gått ut men lokalbeståndet har behövts minskas ytterligare i 

enlighet med nämndens strategi för boenden som beslutades om i mars 2020 

varpå bland annat ledde till att nämnden fattade beslut om uppsägning av 

hyreskontraktet för bland annat Iggebyvillan.   

På sammanträdet i maj 2021 fattade nämnden beslut om 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 med stöd 

av stadens riktlinjer för inhyrning av lokaler, att nämnden fortsätter att hyra 

dessa fastigheter och i stället avslutar kontrakt med externa fastighetsägare. 

En annan faktor var att hyreskostnaden skulle bli lägre jämfört med att 

fortsätta hyra av extern fastighetsägare.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu lämnat en så kallad K1 till 

förvaltningen för godkännande att gå vidare med projektering av fastigheten 

Iggebyvillan motsvarande en kostnad om 1,35 miljoner kronor för att kunna 

beräkna eventuell investeringskostnad för att göra verksamhetsanpassningar. 

 

Fastighetskontorets bedömning är att inte finns någon annan likvärdig lokal 

som till en mindre kostnad.  
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§ 23 Dnr IFN 2022/00555-1.4.2 

Överläggning - Verksamhetsberättelse för individ- och 
familjenämnden 2022 

Ärendebeskrivning 

 Förvaltningsledningen informerar. 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (35) 
Individ- och familjenämnden 2023-01-26 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr IFN 1833621- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

1. Anna Nordin (M) anmäler ett nämndinitiativ med rubriken 

"Genomlysning av lex Sarah-rapporter, lex Sarah-anmälningar och effekten 

av vidtagna åtgärder." 

 


