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§243 Dnr IFN 1817463-

Protokollsjustering

Beslut
Individ- och familjenämnden utser Marcus Jacobson (M) att tillsammans 
med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§244 Dnr IFN 1817317-

Anmälan av extra ärenden

Beslut
1. Individ- och familj eförvaltningen anmäler tre extra ärenden, ett 

upphandlings ärende samt två individärenden.
2. Janeth Persson (SD) anmäler en övrig fråga.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§245 DnrIFN 1833618-

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan samt beslutar att 
paragraferna 243-253 behandlas på den öppna delen av sammanträdet.
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§246 Dnr IFN 1817385-

Anmälan av handlingar

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

Postlista (2021-10-19-2021-11-16)
Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 
Övrig information

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§247 DnrlFN 1819429-

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av nedanstående beslut som fattats med 
stöd av nämndens delegationsordning och lägger dem till handlingarna.

Individ- och familj enämndens arbetsutskotts beslut enligt protokoll från 
sammanträden 28, oktober 2021, 4, 11 och 18 november 2021.

Förändringar i anställningar inom individ- och familj eförvaltningen under 
oktober 2021.
Tjänstemannabeslut inom individ- och familj enämndens ansvarsområde i 
verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under oktober 2021.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§248 DnrIFN 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 Utdragsbestvrkande
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§249 Dnr IFN 1833620-

Lägesrapport från förvaltningen

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av lägesrapport från 
förvaltningsledningen och lägger den till handlingarna.
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§250 Dnr IFN 1833829-

Besök - Ungdomsdialog kl 13:10-13:45 

Ärendebeskrivning
Representanter från projekt Ungdomsdialog redovisar sitt arbete.
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§251 DnrIFN 2021/00124-1.4.2

Månadsrapporter 2021

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten med ekonomi och 
verksamhetsstatistik och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Individ- och familjenämnden beslutar att i samband med delårsrapportema 
lämna en fördjupad analys över försörjningsstödet.

Reservation
Janeth Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande:
Janeth Persson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande:
”Sverigedemokraterna har gång efter gång påpekat vikten av att ha en 
fördjupad månadsrapport. Att det ska redogöras med ett cirkeldiagram för 
utbetalda försörjningsstöd. Det är för att nämnden ska kunna ha kontroll på 
vilka grupper/individer som uppbringar långvarigt försörjningsstöd. Tex 
ensamstående med barn, sjukskriven, ensamhushåll, de som fått PUT osv. 
Att ha det i månadsrapporten gör att vi i nämnden möjligtvis kan ge 
individen rätt verktyg och rätt insatser för att bryta ett långvarigt 
bidragsberoende.”

Ärendebeskrivning
Årsprognos för den kommunalt finansierade verksamheten visar på -28,9 
mnkr exkl. flykting och -16,8 mnkr inkl. flykting, en förbättring av prognos 
med +7,4 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Verksamhetsområde 
barn och ungdom förbättrar sin prognos med +4 mnkr som framförallt beror 
på minskade vårdkostnader men även minskade kostnader för enheterna 
inom verksamhetsområdet. Verksamhetsområde vuxen förbättrar sin 
prognos med +4,3 mnkr, vilket främst beror på färre placerade på 
institutionsvård för vuxna med missbruk samt minskad kostnad för 
ekonomiskt bistånd.

Den största budgetavvikelsen finns inom verksamhetsområde barn och 
ungdom med -21 mnkr (-25 mnkr per september), vilket främst beror på att 
antalet barn och ungdomar som är placerade i någon form av familjehem 
fortsatt är höga. Familjehems vården är den klart största utmaningen; att 
sänka det totala antalet familjehemsplaceringar och samtidigt höja andelen 
egna familjehem.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Inom verksamhetsområde vuxen finns den andra stora budgetavvikelsen och 
då inom övrigt vuxen med en prognos om - 9,6 mnkr, (-13,9 mnkr per 
september). Inom vuxen övrigt avser prognosen främst målgruppen personer 
utsatta för våld i nära relation.
Prognosen för flyktingverksamheten som finansieras med bidrag från 
Migrationsverket visar på ett överskott med +12,1 mnkr.

Nämnden fortsätter arbetet med en ekonomi i balans under 2021 utifrån den 
konkretiserade handlingsplanen och nedan åtgärder:
- att arbeta fortsatt aktivt med att ge personer med missbruk vård i öppna 
former genom förvaltningens egen öppenvård
- att arbeta med att få skyddsbehövande personer vidare från skyddade 
boenden så fort det är möjligt utifrån dennes säkerhet
- att fortsatt arbeta i ett nära samarbete med AME för att skapa vägar mot 
självförsörjning för personer med behov av ekonomiskt bistånd
- att arbeta fortsatt aktivt för att så långt det är möjligt ge bam och ungdomar 
och deras familjer stöd och behandling i öppenvårdsform
- att arbeta aktivt med att sänka det totala antalet familj ehemsplaceringar och 
samtidigt höja andelen egna familjehem
- rekrytering av ännu fler egna familjehem i form av olika 
rekryteringsinsatser, såsom riktade annonser och aktiv kontakt med familjer 
som antingen anmält sitt intresse eller som är bekanta med ett nuvarande 
familjehem. Pandemin har tyvärr försvårat rekryteringen. Rekrytering av 
familjehem sker på en marknad bestående av alla kommuner i landet och ett 
stort antal konsulentstödda familj ehemsbolag och konkurrensen är hög.

-För att ytterligare minska inflödet och efterfrågan av våra insatser behövs 
ytterligare samarbeten och agerande från andra aktörer för att i ett tidigare 
skede motverka att behovet av socialtjänstens insatser efterfrågas.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 
tillsammans med majoriteten ger förvaltningen i uppdrag att i samband med 
delårsrapportema lämna en fördjupad analys över försörjningsstödet.
Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt 
till majoritetens uppdrag till förvaltningen.
Janeth Persson (SD) yrkar att förvaltningen lämnar en fördjupad analys över 
försörjningsstödet varje månad i samband med månadsrapporten.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels majoritetens 
förslag till beslut och dels Janeth Perssons (SD) yrkande om att 
förvaltningen lämnar en fördjupad analys över försörjningsstödet varje 
månad i samband med månadsrapporten.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att man beslutar i 
enlighet med majoritetens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (35)
2021-11-25

§252 Dnr IFN 2021/00628-1.3.4

Firmatecknare för individ- och familjenämnden

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna att nedanstående 
personer har rätt att teckna nämndens firma:

Ann-Louise Molin Östling ordförande i individ- och familjenämnden 
Anna Lundberg le vice ordförande i individ- och familjenämnden
Marcus Jacobson 2e vice ordförande i individ- och familjenämnden

Christina Klang förvaltningsdirektör

samt inom respektive ansvarsområde:
Magnus Edström verksamhetschef barn och ungdom
Jonas Boman verksamhetschef vuxen
Karin Mattsson ekonomichef
Karin Tannergren
Gunilla Pettersson

HR-chef
enhetschef administrationsenheten

Fredrik Lindell utvecklingschef

Sanna Thorén enhetschef barn- och ungdom 1
Lena Akkurt enhetschef barn- och ungdom 2
Katja Nordberg enhetschef barn- och ungdom 3

Anne Soini Persson 
socialjour
Annika Hoffsten

enhetschef mottagning barn och ungdom samt

enhetschef specialistenheten
Göran Holmsten enhetschef öppenvård familj
Katarina Nordström enhetschef öppenvård barn
Anna Borglund
Agneta Lundin Parskog
Cecilia Andersson

enhetschef HVB-enheten
enhetschef familj ehemsenheten
enhetschef VIR-enheten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Maria Rönnlund 
Päivi Viisteensaari 
Agneta Nilsson 
Epp Sedrik 
Gebro Akpinar 
Marita Sivén 
Linda Boija 
Rania Falsafi 
Anna Åberg 
Britt-Marie Andersson 
Therese Wennberg 
Nadja Brusila

enhetschef socialkontor ekonomi ungdom 
enhetschef socialkontor ekonomi vuxen 
enhetschef bostadssociala enheten 
enhetschef enheten för vuxna med missbruk 
enhetschef integrations enheten 
enhetschef missbruk öppenvård 
enhetschef öppenvård särskilt boende 
enhetschef öppenvård råd och stöd 
enhetschef centrum mot våld 
avdelningschef öppenvård särskilt boende 
avdelningschef öppenvård särskilt boende 
avdelningschef särskilt boende

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden ska besluta om firmatecknare för den 
verksamheten som nämnden har ansvar för.
Firmateckningen ger rätt att i alla sammanhang när underskrift krävs skriva 
under handlingar för nämndens räkning, antingen handlingar som rör hela 
nämndens verksamhet eller handlingar som rör visst ansvarsområde.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§253 Dnr IFN 2021/00602-1.4.1

Verksamhetsplan för individ- och familjenämnden 2022

Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer verksamhetsplan 2022 med 
intemkontrollplan 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Margareta Lindholm (M), Stefan Oszak Bengtsson 
(M) och Janeth Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Är en d eb eskrivning
Individ- och familjenämnden ska fatta beslut om verksamhetsplan 2022, i 
vilken ingår mål och nyckeltal, budget samt intemkontrollplan.
Nämndens verksamhetsplan baseras på den årsplan som kommunfullmäktige 
fattade beslut om 28 november 2021.

Kommunfullmäktige fastställde årsplan 2022 på sammanträdet den 28 
november 2021.
Individ- och familjenämndens budgetram för 2022 är 923,8 mnkr, vilket är 
en förändring med 30,1 mnkr jämfört med 2021 års budgetram på 893,7 
mnkr. I tilldelad budgetram ingår kompensation för pris- och löneökningar, 
demografiförändringar för vårdkostnader bam och unga samt ekonomiskt 
bistånd. Vidare har medel motsvarande 1 mnkr tilldelats nämnden till två 
fältande socialsekreterare. Medlen för välfärdsjobb har tagits bort inför 2022 
(3 mnkr) och i budgetramen ingår effektiviseringar enligt handlingsplanen 
för ekonomi i balans med 7 mnkr.
Vid jämförelse med angett budgetbehov i planeringsunderlaget för 2022 och 
tilldelad ram finns en differens motsvarande 4,6 mnkr. Vidare har individ- 
och familjenämnden en prognos om underskott för 2021, vilket ger 
ytterligare en differens med tilldelad budgetram.
Nämndens och förvaltningens inriktning för 2022 är att fortsätta arbeta mot 
målet En socialtjänst. Inom verksamhetsområde bam- och ungdom innebär 
det att fortsätta arbeta utifrån att alla enheter bidrar med sina kompetenser 
för att ge bam, ungdomar och deras familjer socialt hållbart stöd över tid. 
Inom verksamhetsområde vuxen kommer 2022 att innebära ett fokus på att 
fortsätta arbeta utifrån den beslutade strategin för missbmksvården. Vidare 
ska samarbetet med arbetsmarknadsenhetema fortsätta att utvecklas med 
syfte att skapa självförsörjning hos de hushåll som är beroende av 
ekonomiskt bistånd. Arbetet med VIR (Våld i nära relationer) ska fokusera 
på samverkan mellan VIR-enheten och CMV (Centmm mot våld) för att 
kunna ge ett snabbt och effektivt stöd till både våldsutsatta och våldsutövare.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Inom kompetensförsörjningsområdet behöver fortsatt fokus finnas på att vara 
en attraktiv arbetsgivare och ha ett tydligt arbetsgivarerbjudande.

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

Marcus Jacobson (M) yrkar att nämnden fastställer budgetramarna för 
budgetåret 2022 med uppdragen enligt detaljbudgeten enligt nedan:

IFN Budget 2022
Övergripande verksamhet
Barn och Ungdom
Vuxen

48,9 miljoner kronor
384.8 miljoner kronor
219.8 milj oner kronor

Ekonomiskt bistånd 270,3 miljoner kronor
Summa exklusive flykting 923,8 miljoner kronor 
Flykting 0,0
Totalt IFN 923,8 miljoner kronor

Detaljbudget
Övergripande verksamhet
Summa - 1,0 miljoner kronor

Barn och Ungdom
Vårdplaceringar barn och ungdom + 7,0 miljoner kronor

Vuxen
Växla boende färdigbehandlade ÄN/NF - 3,0 miljoner kronor (halvårseffekt)
Projekt flytta våldsutövaren
Summa

- 1,0 miljoner kronor (halvårseffekt)
- 4,0 miljoner kronor

Ekonomiskt bistånd
Inför Mimers normhyra
Inför Boråsmodell 
(halvårseffekt)
Inför oanmälda hembesök
Bryta utanförskapet
Summa

- 7,5 miljoner kronor (halvårseffekt)
+ 5,0 miljoner kronor

- 0,5 miljoner kronor
- 3,0 miljoner kronor (halvårseffekt)
- 6,0 miljoner kronor

Flykting
Inför utökning samhällsorientering + 2,0 miljoner kronor
(halvårseffekt)
Inför kunskapstest samhällsorientering + 0,5 miljoner kronor 
Omprioritering gemensam verksamhet - 2,5 miljoner kronor
Summa 0 miljoner kronor
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Reserv IFN (placeras under övergripande verksamhet)

Summa + 4,0 miljoner kronor

Att följande mål i verksamhetsplan 2022 ändras:
• Mål klienter om upplever att situationen förbättras, andel (%) ändras 

från 80 % till 85 %
• Klienter som tycker att de får ett gott bemötande andel (%) ändra från 

92 % till 95 %
• Barn som inte återaktualiserats ett år efter avslutad insats/utredning 

andel (%) från 76 % till 78 %
• Antal dagar från beslut till verkställighet ändras från 15 till 14

Janeth Persson (SD) yrkar bifall till Marcus Jacobsons (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag till beslut och dels Marcus Jacobsons (M) yrkande att nämnden 
fastställer budgetramarna för budgetåret 2022 med uppdragen enligt 
detaljbudgeten som redovisas under yrkanden.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att man beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§254 DnrIFN 2021/00548-1.7.1

Remiss - Västerås stads handlingsplan gällande alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) 2022-2025

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

Ärendebeskrivning
Syftet med handlingsplanen är att ange en gemensam, samlad riktning för 
Västerås stads preventionsarbete gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak 
och spel (ANDTS). Mål och aktiviteter ska säkerställa effektiva arbetssätt, 
metoder och samverkan. De målområden och aktiviteter som presenteras gör 
inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDTS-förebyggande arbetet i 
staden utan är prioriterade, utpekade områden och insatser.

S ammanfattning
Individ- och familjenämnden anser det viktigt att ingå som utförare i 
processutvecklingsgruppen ANDTS som har att hantera målen i ”Västerås 
stads handlingsplan gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
(ANDTS) 2022-2025.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§255 Dnr IFN 2021/00572-1.7.1

Remiss - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna 
insatser utan samtycke

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Marcus Jacobson (M), Margareta Lindholm (M), Stefan Oszak Bengtsson 
(M) och Janeth Persson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Marcus Jacobson (M) lämnar in en skriftlig reservation:
” I beredningen av ärendet var förvaltningens förslag till beslut att avstyrka 
remissen. När arbetsutskottet behandlade ärendet beslutade ett enigt 
arbetsutskott bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna 
att anta förvaltningens avstyrkande. När handlingarna inför nämnden, i 
sedvanlig ordning, skickades ut en vecka innan det utsatta nämndmötet så 
framgick arbetsutskottets eniga förslag till beslut. Två dagar innan nämnden 
skickades det ut en ny dagordning och förslaget till beslut hade ändrats från 
ett avstyrkande till att Individ- och familj eförvaltningen tillstyrkte förslaget 
till beslut.

Det går inte att tolka detta ärende på ett annat sätt än att under ärendets gång 
har majoriteten ändrat uppfattning och har genom ordföranden och/eller 1 :a 
viceordföranden förmått tjänstemännen på förvaltningen att ändra sin 
professionella bedömning av hur ärendet ska hanteras. Det är en 
oroväckande utveckling att den politiska majoriteten i nämnden bestående av 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet går in och 
detaljstyr i förvaltningens arbete. Förvaltningens uppgift är att utifrån sin 
professionella kunskap och bedömning skriva fram underlag till nämnden 
som sedan fattar ett politiskt beslut. Oavsett vilka partier som sitter i 
majoritet så är det av yttersta vikt att beslutande partier ska kunna lita på att 
underlaget som kommer från förvaltningen är professionens bedömning av 
ett ärende och inte den politiska majoritetens bedömning av ett ärende. I 
grund och botten är detta ett minoritetsskydd och en viktig demokratisk 
förutsättning i ett ansvarsutkrävande”.
Janeth Persson (SD) lämnar in en skriftlig reservation:
” Vi reserverar oss i beslutet då vi anser att barnet kommer i kläm mellan 
föräldrar och socialtjänsten. Vi menar att den samlade bedömningen behöver

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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vara att förslaget INTE träder i kraft. Vi ser att det kan utsätta barnet för 
ytterligare konflikt inom hemmets väggar.
På AU 2021-10-26 så blev beslutet att INTE förslaget bör träda i kraft varpå 
det ändrats i beslut till IFN att det bör träda i kraft från 1 juni 2022.”

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen fick 2018 i uppdrag att redogöra för kunskapsläget i frågan 
om öppna insatser utan samtycke till barn och unga respektive 
vårdnadshavare och utifrån det som framkommer besvara om det är 
motiverat med lagändringar inom området.

Socialstyrelsen föreslår nu i sin rapport till regeringen, S2019/04727/FST, att 
socialnämnden ska kunna bevilja öppna insatser utan vårdnadshavares 
samtycke för barn från 12 års ålder, istället för dagens åldersgräns 15 år.

Öppna insatser till barn utan vårdnadshavares samtycke ska kunna ges om 
det är lämpligt och barnet själv samtycker till insatsen. Lagändringen 
föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Individ- och familj eförvaltningen anser sammantaget att förslaget är 
vällovligt och att det ger en tydlig samhällssignal om att bam i högre 
utsträckning ska ges beslutsbehörighet i frågor som rör barnet.
Den samlade bedömningen är att förslaget bör träda i kraft.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut daterat 211123.
Marcus Jacobson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut 
daterat 211123.
Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut daterat 
211026.
Janeth Persson (SD) yrkar bifall till Marcus Jacobsons (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag till beslut daterat 211123 och dels Marcus Jacobsons (M) yrkande om 
avslag till förvaltningens förslag till beslut daterat 211123 men bifall till 
förvaltningens förslag till beslut daterat 211026. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att man beslutar enligt förvaltningens 
förslag till beslut daterat 211123.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§256 DnrIFN 2021/00607-1.6.2

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

Beslut
Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar 
det till inspektionen för vård och omsorg.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om utdömande av 
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut (16 kap, 6 a § 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL) om kontaktfamilj enligt SoL.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§257 Dnr IFN 2021/00093-2.6.1

Upphandling av hokningssystem för konferensrum, 
mottagningsrum och mötesrum

Beslut
Individ- och familjenämnden antar anbud från anbudsgivare Atea Sverige
AB.
Individ- och familjenämnden uppdrar till direktören vid individ- och 
familj eförvaltningen, teckna avtal med anbudsgivare gällande upphandling 
av hokningssystem för konferensrum, mottagningsrum och mötesrum.
Marcus Jacobson (M), Margareta Lindholm (M), Stefan Oszak Bengtsson 
(M) och Janeth Persson (SD) deltar inte i beslutet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Upphandlingsenheten har på uppdrag av individ- och familjenämnden 
genomfört upphandling av hokningssystem för konferensrum, 
mottagningsrum och mötesrum.
Anbud har inkommit i aktuell upphandling. Anbudsutvärderingen har gjorts 
genom ställda krav på anbudsgivare och uppdrag. Vinnande anbudsgivare 
har uppfyllt individ- och familjenämndens alla krav samt lämnat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten, Västerås stad

Justerandes signatur Utdraesbestyrkande
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§ 258 Dnr IFN 2021/00612-7.5.2

Beredningsärende - Fördelning av verksamhetsstöd 2022 för 
individ- och familjenämndens föreningar

Ärendebeskrivning
Förvaltningen tillsammans med Monica Holm bereder ärendet.

27 (35)
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§259 Dnr IFN 1833719-

Informationsärende - Kompetensförsörjningsplan

Ärendebeskrivning
Karin Tannergren informerar i ärendet.

28 (35)
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§260 Dnr IFN 1833718-

Informationsärende - Hälsoundersökning av barn som vårdas 
eller ska vårdas utanför hemmet

Ärendebeskrivning
Magnus Edström och Anne Grundell informerar i ärendet.

29 (35)
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§261 Dnr IFN 1833621-

Övriga frågor

Beslut
1. Individ- och familjenämnden beslutar att delegera åt arbetsutskottet 

att fatta beslut i kommande upphandlingsärenden där brådskande 
beslut måste fattas.

Reservation
Klicka dier tryck här for att ange text.

Ärendebeskrivning
Klicka eller tryck här för att ange text.

Yrkanden
Klicka eller tryck här för att ange text.

Proposition
Klicka eller tryck här for att ange text.

Votering
Klicka eller tryck här för att ange text.

Kopia till
Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsdialog

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlas under § 249.

§262 Dnr IFN 1833367-

Justerandes si snatur Utdragsbestyrkande
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Nedläggning av faderskapsutredning
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Umgängesbegränsning,

Beslut

§264 Dnr IFN 1817269-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§265 DnrIFN 1812755-

Yttrande till tingsrätten, 

Beslut
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Yttrande till tingsrätten,

§266 Dnr IFN 1815222-

Justerandes sianatur Utdraasbestyrkande


