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§ 467 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Stefan Oszák Bengtsson (M) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 468 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Inga extra ärenden anmäls.      
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§ 469 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att §§ 467-478 är offentliga och behandlas på 

den öppna delen av sammanträdet. 

§ 477 Handlingsplan för ekonomi i balans behandlas som första beslutspunkt, direkt 

efter § 472 Anmälan av beslut fattade av ordförande.  
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§ 470 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

handlingarna. 

• Postlista (2019-10-16 till 2019-11-12) 

• Domar inkomna till förvaltningen sedan förra sammanträdet 2019-10-24. 

Alla handlingar finns i en pärm som skickas runt vid nämndsammanträdet.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

9 (41) 
Individ- och familjenämnden 2019-11-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 471 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 24 och 31 oktober samt 6, 7, 12, 14 och 19 november 2019. 

• Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 

oktober 2019. 

• Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 

verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under oktober 2019 

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

nämndsammanträdet.  
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§ 472 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 anmälts under perioden 2019-10-17 -- 2019-11-12 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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§ 473 Dnr IFN 2019/00082-1.2.3 

Månadsrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapport med ekonomi och 

verksamhetsstatistik och behovsbladet bostad och lägger dem till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden prognosticerar en avvikelse mot budget för 2019 

motsvarande -170,0 miljoner exklusive den statligt finansierade 

flyktingverksamheten. Inom flyktingverksamheten förväntas ett överskott 

motsvarande 52,2 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. 

• Fortsatt 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. Även prognosen framåt 

visar på högre kostnad per vårddygn. 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 6500 kr. Prognosen framåt visar på fortsatt hög nivå 

av placeringar på HVB och placeringar på SiS ungdomshem. 

• Fortsatt 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 prognosticerar 

ett överskott motsvarande 52 miljoner. 
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Större förändringar mot föregående prognos är främst: 

• Prognosen kvarstår med -170 miljoner, följande omfördelningar har dock 

gjorts inom verksamhetsområdena: 

• Fortsatt högt inflöde inom barn- och ungdom vilket har medfört fler 

placerade på främst HVB och SiS ungdomshem. Inom barn och 

ungdom fortsatt ökning av konsulentstödda familjehemsplaceringar. 

Försämrad prognos med 3,7 mkr. 

• Förbättrad prognos inom VIR, +1,1 mkr. 

• Förbättrad prognos inom boende, +0,9 mkr. 

• Minskade kostnader inom vuxen till följd av åtgärder som ger fortsatt 

effekt. Förbättrad prognos med 1,7 mkr.      
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§ 474 Dnr IFN 2019/00723-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per den 30 
september 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen per den 30 september 2019 och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Enligt socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut 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 insats samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 475 Dnr IFN 2019/00748-8.0.2 

Utökning av Barnahus Västmanland med en extra resurs med särskilt 
uppdrag att ge stöd i ärenden där det kan tänkas förekomma 
hedersrelaterat våld och/eller könsstympning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att bidra med 167 000 kr under 2020 till en 

regional satsning på resurscenter mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld 

och förtryck. Förutsättningen är att statsbidrag mot våld i nära relation utbetalas 

också under 2020 samt att länets övriga kommuner deltar i satsningen.        

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla regionala resurscentra och ge kommuner 

och andra lokala aktörer stöd i att utveckla metoder för sitt arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. Förslaget på resurscentra innebär en utökning av Barnahus med en 

resurs riktad främst mot hedersrelaterat våld och förtryck.  Det finns ett stort behov 

av en samlad resurs som kan bistå socialtjänst, rättsväsende och skola med stöd i 

ärenden med misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck och/eller 

könsstympning. Att som handläggare kunna få stöd i ärenden som ofta är svåra och 

komplexa kommer att bidra till en mer träffsäker matchning av insatser, vilket i sin 

tur leder till minskade kostnader på sikt. Finansiering sker gemensamt av länets 

samtliga kommuner och Länsstyrelsen i Västmanland.      

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 476 Dnr IFN 2019/00747-1.2.3 

Nämndinitiativ från (SD) - Nya mål för individ- och familjenämnden 

Beslut 

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

nämndinitiativet från (SD) - Nya mål för individ- och familjenämnden.        

Ärendebeskrivning 

Patric Sjölund (SD) lämnade in ett nämndinitiativ den 24 oktober 2019 med rubriken 

”Nya mål för individ- och familjenämnden.”              

Yrkanden 

Patric Sjölund (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen              
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§ 477 Dnr IFN 2019/00776-1.4.1 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar “Utökad handlingsplan för ekonomi i balans" 

enligt underlaget med bifogade justeringar samt ger förvaltningen i uppdrag att 

arbeta vidare i enlighet med denna. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar vidare till förvaltningen att löpande 

återrapportera åtgärderna i handlingsplanen till nämnden i samband med 

månadsrapporterna. 

 

Nämndens justeringar 

Gemensamt IFF 

Åtgärderna i underlaget avseende följande tidigareläggs från 2021 till 2020: 

● digital incheckning vid besök 

● videokonferens istället för resa  

 

Åtgärderna i underlaget avseende att sänka rekryteringskostnader samt gå ur 

samordningsförbundet utgår. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att se över nivåerna för föreningsbidrag så de 

harmoniserar med andra förvaltningars bidragsnivåer inför 2021.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med en uttalad 

målsättning att det viktigaste för en ekonomi i balans är att åstadkomma ett 

systematiskt arbetssätt för att så effektivt och snabbt som möjligt hjälpa människor 

till en situation som innebär att de kan klara sig utan fortsatt hjälp. 

  

Barn och ungdom 

Åtgärderna i underlaget avseende följande utgår:  

● stänga ungdomsboendet 

● ta bort barngrupper 

●  ta bort fältande socialsekreterare 

● avbryta överenskommelsen med regionen, ungdomsmottagningen 

 

Vuxen missbruk 

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda frågan om striktare bedömningar 

samt genomföra en översyn av våra boenden så dessa harmoniserar med andra 

kommuner och skapar en socialt och ekonomiskt hållbar modell.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden men en genomgång av 

brottsofferjourens verksamhet och IOP avtal.  
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Åtgärderna i underlaget till åtgärder avseende följande utgår:  

● stänga Markörgatan 

● stänga Skillsta 

● stänga Tallbacken omvårdnadsboende 

● avsluta IOP med Västerås stadsmission och Kvinnohuset 

 

Ekonomiskt bistånd 

Åtgärderna i underlaget till åtgärder avseende att ej bevilja extra bistånd barn utgår. 

Utöver detta ger nämnden förvaltningen följande uppdrag:  

● Nämnden ger direktören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen så 

att nämnden i alla avseenden har förutsättningar att följa antagen budget och 

att få balans mellan nämndens verksamhet och ekonomi. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av LOV-

verksamheten avseende de ekonomiska effekterna. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att i samverkan 

med Fastighetsnämnden avsluta kontrakt för icke belagda boenden. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att i samverkan 

med Fastighetsnämnden ställa om boenden som ska avvecklas till lägenheter 

med sociala kontrakt. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 

en aktivitet ”Eliminering av tomhyror”. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till 

interkommunal samverkan. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 

en aktivitet kring “minskat inflöde” som går ut på att IFF tar initiativet till en 

samverkansgrupp mellan olika berörda insatser med målet att sätta in 

åtgärder för att minska antalet aktualiseringar och därmed sänka kostnaderna. 

Handlingsplanen ska också kompletteras med beräkningar vad ett minskat 

inflöde innebär.  

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett intensifierat arbete 

likt “Boråsmodellen” skulle kunna effektivisera och förkorta 

försörjningsstödstiden för utvalda målgrupper.   

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en digitalisering likt 

“Trelleborgsmodellen” kan införas inom ekonomiskt bistånd. 
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Särskilda yttranden 

Patric Sjölund (SD) och Janeth Persson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande: 

”Vi Sverigedemokrater står inte bakom några beslut om att stänga ner Freja, Eken, 

Furan och Tennkronan. 

Såvida inte IFN ordnar fram bostäder med sociala kontrakt och boendestöd till 

samtliga berörda individer på dessa boenden. 

Individ- och familjenämnden har under många år drivit dessa boenden bland annat i 

egen regi utan att få budgetunderskott. 

Vi menar därför att det stora budgetunderskottet nämnden nu har beror på andra 

orsaker än just dessa boenden.” 

 

Juhani Nikula (KD) lämnar in ett särskilt yttrande: 

”Det blir uppenbart när IFN ska behandla det kraftiga underskottet i vår ekonomi på 

170 miljoner kronor, med ett explicit sparkrav från KS, 

att; 

1. IFN alltför länge inte lyckats ta det yttersta ansvaret för en ekonomi som är 

ytterst ansträngd 

2. Det som nu framkommer från IFF blir en önskad genomlysning av 

verksamheten i detalj som hittills inte gjorts 

3. Sunt förnuft måste råda för att inte åtgärderna ska bli chansartade med svåra 

följder för socialtjänstens klientel 

4. De åtgärder som föreslås riskerar att drabbade allra mest utsatta i samhället 

på ett drastiskt sätt om de genomfört alltför samlat 

5. Att S-styret i kommunen förbiser att det finna andra välfärdssatsningar som 

kan vänta, t ex byggnationen av en ny centralstation, faunapassager eller 

andra investeringar, framför att de allra mest utsatta i samhället ska drabbas. 

Kristdemokraterna förordar både hjärta och hjärna i dessa svåra beslut och ser att en 

effektivisering i styrning, måluppfyllelse behöver ske, samt att samverkan med 

civilsamhället fördjupas och att de tas med som en resurs in i detta arbete, detta för 

att motverka att än tuffare besparingar ska behöva möta denna grupp som tillhör de 

mest utsatta i samhället in i framtiden.”       

Reservation 

Marcus Jacobson (M), Cassandra Lundgren (M) och Stefan Oszák Bengtsson (M) 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Den handlingsplan som S-majoriteten har beslutat om saknar beräkningar för hur 

nämnden ska kunna få en ekonomi i balans. Beslutet innebär att förslag om 

besparingar för 86,9 miljoner bryts ut från tjänstemännens förslag och ersätts till viss 

del av utredningar. Utredningarna har heller inte något slutdatum, vilket gör det än 

svårare att bedöma när och om dessa får effekt. 
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Revisionen från EY kritiserar nämnden för bristande målinriktning, ledning och 

styrning. När den politiska majoriteten bryter mot uppdrag från kommunfullmäktige 

och kommunstyrelsen genom att inte besluta om en tillräcklig handlingsplan för 

ekonomi i balans och skjuter tre stora frågor för nämnden till utredningar så blir det 

otydligare för förvaltningen och verksamheterna när det kommer till den framtida 

inriktningen. 

Moderaterna och Kristdemokraternas handlingsplan innebär besparingar om 197,5 

miljoner och utöver det en ramförstärkning för nämnden med nästan 20 miljoner för 

budgetåret 2020. Sammantaget skulle M och KD:s handlingsplan innebära att flera 

boenden som Freja, Eken och Furan kan fortsätta sina verksamheter, ett mer 

kvalitetsinriktat arbete gällande våra placeringar av barn, ungdomar och vuxna 

missbrukare samt att fler som är i långvarigt försörjningsstöd skulle kunna bryta sitt 

utanförskap. 

 

Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Vi går inte med på handlingsplan för ekonomi in balans. Nämnden måste hitta 

lösningar för att sänka kostnaderna, men det måste alltid göras på ett socialt hållbart 

sätt, att stänga vissa boenden som inte är kostnadseffektiva är bra. Men att stänga 

alla boenden är varken socialt hållbart eller humant. 

Många av förslagen kommer slå oerhört hårt mot de svagaste i kommunen. Har 

majoriteten gjort en konsekvensanalys. 

Majoriteten vill ge sken av att vi i Sverigedemokraterna har en del av skulden i 

nämndens stora underskott. 

Ordföranden har både erkänt och bland annat uttalat sig i media i att nämnden har 

varit för generösa i vissa beslut. 

Därmed tycker vi att majoriteten har varit direkt oansvariga med 

kommuninnevånarnas skattepengar. Det beskrivs av tjänstemännen att planen 

innehåller mycket kortsiktig ekonomisk vinning med risk för betydande 

kostnadsökningar på längre sikt. Det är inget vi heller kommer stå bakom.”     

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens (IFN) prognos pekar mot ett underskott på 170 

miljoner i år. Därför beslutade Kommunstyrelsen (KS) i maj om en fördjupad analys 

och revisorer på revisionsföretaget EY fick det uppdraget. 

EY:s rapport om vår ekonomi presenterades för KS den 23 oktober. En slutsats i 

rapporten från EY är att IFN borde klara sin ekonomi inom den ekonomiska ram 

som beslutats av Kommunfullmäktige (KF), alltså med de medel som tilldelats oss 

och där vi nu ligger 170 miljoner över. Därför fick IFN efter mötet i uppdrag att ta 

fram en utökad handlingsplan för att uppnå budget i balans. Den utökade 

handlingsplanen innehåller åtgärder som när full effekt uppnås motsvarar 210,9 

miljoner kronor.       
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Yrkanden 

Anna Lundberg (L), Jonas Berglind (S), Dorothy Bergkvist (C) och Marie 

Sundström (MP) yrkar följande: 

”Individ- och familjenämnden antar “Utökad handlingsplan för ekonomi i balans" 

enligt underlaget med bifogade justeringar samt ger förvaltningen i uppdrag att 

arbeta vidare i enlighet med denna. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar vidare till förvaltningen att löpande 

återrapportera åtgärderna i handlingsplanen till nämnden i samband med 

månadsrapporterna. 

 

Nämndens justeringar 

Gemensamt IFF 

Åtgärderna i underlaget avseende följande tidigareläggs från 2021 till 2020: 

● digital incheckning vid besök 

● videokonferens istället för resa  

 

Åtgärderna i underlaget avseende att sänka rekryteringskostnader samt gå ur 

samordningsförbundet utgår. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att se över nivåerna för föreningsbidrag så de 

harmoniserar med andra förvaltningars bidragsnivåer inför 2021.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att komplettera handlingsplanen med en uttalad 

målsättning att det viktigaste för en ekonomi i balans är att åstadkomma ett 

systematiskt arbetssätt för att så effektivt och snabbt som möjligt hjälpa människor 

till en situation som innebär att de kan klara sig utan fortsatt hjälp. 

  

Barn och ungdom 

Åtgärderna i underlaget avseende följande utgår:  

● stänga ungdomsboendet 

● ta bort barngrupper 

●  ta bort fältande socialsekreterare 

● avbryta överenskommelsen med regionen, ungdomsmottagningen 

 

Vuxen missbruk 

Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda frågan om striktare bedömningar 

samt genomföra en översyn av våra boenden så dessa harmoniserar med andra 

kommuner och skapar en socialt och ekonomiskt hållbar modell.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden men en genomgång av 

brottsofferjourens verksamhet och IOP avtal.  
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Åtgärderna i underlaget till åtgärder avseende följande utgår:  

● stänga Markörgatan 

● stänga Skillsta 

● stänga Tallbacken omvårdnadsboende 

● avsluta IOP med Västerås stadsmission och Kvinnohuset 

  

Ekonomiskt bistånd 

Åtgärderna i underlaget till åtgärder avseende att ej bevilja extra bistånd barn utgår. 

Utöver detta ger nämnden förvaltningen följande uppdrag:  

● Nämnden ger direktören i uppdrag att se över förvaltningsorganisationen så 

att nämnden i alla avseenden har förutsättningar att följa antagen budget och 

att få balans mellan nämndens verksamhet och ekonomi. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en uppföljning av LOV-

verksamheten avseende de ekonomiska effekterna. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att i samverkan 

med Fastighetsnämnden avsluta kontrakt för icke belagda boenden. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att i samverkan 

med Fastighetsnämnden ställa om boenden som ska avvecklas till lägenheter 

med sociala kontrakt. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 

en aktivitet ”Eliminering av tomhyror”. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över möjligheter till 

interkommunal samverkan. 

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera handlingsplanen med 

en aktivitet kring “minskat inflöde” som går ut på att IFF tar initiativet till en 

samverkansgrupp mellan olika berörda insatser med målet att sätta in 

åtgärder för att minska antalet aktualiseringar och därmed sänka kostnaderna. 

Handlingsplanen ska också kompletteras med beräkningar vad ett minskat 

inflöde innebär.  

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur ett intensifierat arbete 

likt “Boråsmodellen” skulle kunna effektivisera och förkorta 

försörjningsstödstiden för utvalda målgrupper.   

 

● Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur en digitalisering likt 

“Trelleborgsmodellen” kan införas inom ekonomiskt bistånd.” 
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Marcus Jacobson (M), Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och 

Patric Sjölund (SD) yrkar följande: 

”Att individ- och familjenämnden tar bort följande förslag till besparingar: 

 

Gemensamt 

1.12 Föreningsbidrag, 0,75 miljoner 

 

Barn och Ungdomar 

1.19 Ungdomsboende 

1.20 Barngrupper 

1.21 Fältande socialsekreterare 

1.22 Ungdomsmottagningen 

 

Vuxen missbruk 

1.27 Freja 

1.32 Tennkronan 

1.33 Markörgatan 

1.34 Skillsta 

1.35 Eken 

1.36 Furan 

1.37 Tallbacken 

1.38 IOP med Västerås Stadsmission och Kvinnohuset 

 

Att individ- och familjenämnden antar handlingsplan för ekonomi i balans enligt 

nedan: 

 

Besparingar 2020 

1.4 Samlad administration 0,3  Gem 

1.6 Digitalt placeringsstöd 5,5  Gem 

1.7 Digital in-check 0,15 (halvårseffekt) Gem 

1.8 Videokonferens 0,45 (halvårseffekt) Gem 

1.9 Tidsbokning web 0,1  Gem 

1.10 Rekryteringskostn. 1,5 (HR-konsult i bef org) Gem 

1.11 Samordningsförbund Utred inför budget 2021 Gem 

1.12 Verksamhetsstöd 0,25  Gem 

1.13 SIG, social insatsgr. 1,3  BoU 

1.14 Vård hemmaplan 5,7  BoU 

1.15 Seniora handläggare 1,6  BoU 

1.16 Närvaroteam, skola 0,2  BoU 

1.17 Bemanning öppenv. 0,5  BoU 

1.18 Avsluta ext öppenv. 4,7  BoU 

1.23 Avsluta LARO 0,7  V/M 

1.28 Striktare bedömning 7,3 (mot IFFs inriktning) V/M 

1.29 Fam.hem vuxna 0,7 (halvårseffekt) V/M 

1.30 Inga husmödrar 0,6 (mot IFFs inriktning) V/M 

1.31 Avslut extern öppv. 10  V/M 

1.38 Avslut IOP, Brjour 0,3 (1/3-årseffekt V/M 
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1.39 Digit.-ansök soc. 3,5 (halvårseffekt)1 SOC 

1.41 Talanger VUC 0,5  SOC 

1.42 Minsk. Bidragstider 2,6 (1,0 utöver IFF) SOC 

1.43 FUT  1,0 (0,5 utöver IFF) SOC 

1.44 Extra bist. Barn 0,5 B  SOC 

1.45 VIR unga vuxna 0,5 (halvårseffekt) VIR 

1.46 VIR lågt skydd 1,1  VIR 

Summa  51,55 

1.A Ej försörjningsstöd för andrahandsuthyrning      1,5 

1.B Prisavdrag på nuvarande HVB-placeringar med 5 % 3,0 (halvårseffekt) 

1.C Full rekrytering av socionomer (avsluta konsulter)     1,0 (halvårseffekt) 

1.D Ändrat arbetssätt med aktiv uppföljning vid placering (fler som inte återfaller) 

        2,0 (1/4-årseffekt) 

Summa        7,5 

Total besparing 2020:       59,05 

 

Besparingar under 2021 

1.1 Kvalitetsarbete 5,8   Gem 

1.2 Styrning/ledning 2,4   Gem 

1.3 Kommunikativ org 1,4   Gem 

1.4 Samlad admin 0,6   Gem 

1.5 Soc.tjänstens hus 0,4   Gem 

1.6 Digitalt placeringsstöd 10,8   Gem 

1.7 Digital in-check 0,15 (halvårseffekt)  Gem 

1.8 Videokonferens 0,45 (halvårseffekt)  Gem 

1.13 SIG, social insatsgr. 2,7   BoU 

1.15 Seniora handläggare 0,4   BoU 

1.16 Närvaroteam, skola 0,6   BoU 

1.17 Bemanning öppenv. 3,6   BoU 

1.18 Avsluta ext öppenv. 4,7   BoU 

1.24 Insluss Pettersberg 4,0 (12 platser, beslut fattat) V/M 

1.25 Utökat boendestöd -4,6   V/M 

1.26 Motivationsb Södra A6,0   V/M 

1.29 Fam.hem vuxna 1,4   V/M 

1.30 Inga husmödrar 0,6   V/M 

1.31 Avslut extern öppv. 2,0   V/M 

1.38 Avslut IOP, Brjour 1,0   V/M 

1.39 Digit.-ansök soc. 3,5 (halvårseffekt)  SOC 

1.40 Välfärdsjobb 3,0   SOC 

1.41 Talanger VUC 0,5   SOC 

1.42 Minsk. Bidragstider 1,5   SOC 

1.43 FUT  0,5   SOC 

1.45 VIR unga vuxna 0,5 (halvårseffekt)  VIR 

1.46 VIR lågt skydd 3,4   VIR 

                                                 
1 https://moten.trelleborg.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige/agenda/utveckling-och-

kvalitetssakring-av-sjalvservice-slutgiltigpdf?downloadMode=open 

 

https://moten.trelleborg.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige/agenda/utveckling-och-kvalitetssakring-av-sjalvservice-slutgiltigpdf?downloadMode=open
https://moten.trelleborg.se/welcome-sv/namnder-styrelser/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige/agenda/utveckling-och-kvalitetssakring-av-sjalvservice-slutgiltigpdf?downloadMode=open
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Summa  60,3 

 

1.A Prisavdrag på HVB-placeringar med 5 %  3,0 (halvårseffekt) 

1.B Full rekrytering av socionomer (avsluta konsulter) 1,0 (halvårseffekt) 

1.C Ändrat arbetssätt med aktiv uppföljning vid placering (fler som inte återfaller) 

    6,0 (3/4-årseffekt) 

1.D Boråsmodellen   4,0 (halvårseffekt) 

1.E VIR placeringar som motsvarar behoven och inte ”all inclusive-lösningar” 

    2,0 

Summa    16,0 

Totalt    76,3 

 

Besparingar under 2022-23 

1.1 Kvalitetsarbete  18,6 

1.2 Styrning/ledning  7,6 

1.3 Kommunikativ org  4,6 

1.5 Soc.tjänstens hus  1,1 

1.24 Insluss Pettersberg  1,4 (12 platser, beslut fattat) 

1.25 Utöka boendestöd - 1,5 

1.26 Motivationsboende Södra A 2,0 

1.42 Minsk. Bidragstider  4,3 

Summa   38,1 

 

1.A Ändrat arbetssätt med aktiv uppföljning vid placering (fler som inte återfaller) 

   8,0 

1.B Boråsmodellen  16,0 (8,0 per år) 

 

Summa   24,0 

Totalt   62,1 

Totalsumma   197,45” 

 

Marcus Jacobson (M), Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och 

Patric Sjölund (SD) yrkar bifall till majoritetens tilläggsyrkanden.      

Proposition 

Ordförande finner att det finns två yrkanden, ett yrkande från Anna Lundberg (L), 

Jonas Berglind (S), Dorothy Bergkvist (C) och Marie Sundström (MP) samt ett 

yrkande från Marcus Jacobson (M), Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák 

Bengtsson (M) och Patric Sjölund (SD). 

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med yrkandet från Anna Lundberg (L), Jonas Berglind (S), Dorothy 

Bergkvist (C) och Marie Sundström (MP).      
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Votering 

Marcus Jacobson (M) begär votering. Ordförande tillkännager att votering har 

begärts och ska verkställas genom handuppräckning. 

Ordförande utser (S), (L), (C) och (MP)s yrkande till huvudförslag och (M) och 

(SD)s yrkande till motförslag. 

Ordföranden uppmanar alla som är för huvudförslaget att räcka upp handen vid JA 

och alla som är för motförslaget att räcka upp handen vid NEJ. 

Ledamöter som röstar JA till huvudförslaget via handuppräckning: 

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

Dorothy Bergkvist (C) och Marie Sundström (MP). 

Antal JA: 5 röster. 

Ledamöter som röstar NEJ till huvudförslaget via handuppräckning: 

Marcus Jacobson (M), Cassandra Lundgren (M), Stefan Oszák Bengtsson (M) och 

Patric Sjölund (SD). 

Antal NEJ: 4 röster 

Ordförande finner att nämnden röstar för huvudförslaget.       

Kopia till 

Kommunstyrelsen                
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§ 478 Dnr IFN 2019/00674-1.4.1 

Beredning - Verksamhetsplan 2020 

Beslut 

Beredning av ärendet. Beslut fattas vid nämndens sammanträde i december.         
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§ 479 Dnr IFN 2019/00749-8.2.4 

Beredning - Boendeplan 

Beslut 

Beredning av ärendet.  
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§ 480 Dnr IFN 2019/00706-7.5.2 

Beredning - Fördelning av verksamhetsstöd 2020 för individ- och 
familjenämndens föreningar 

Beslut 

Beredning av ärendet. Beslut fattas vid nämndens sammanträde i december.      
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§ 481 Dnr IFN 2019/00729-1.6.2 

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

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 

överlämna det till inspektionen för vård och omsorg.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.           

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit till nämnden med begäran om 

yttrande med anledning av ej verkställt beslut.         

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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§ 482 Dnr IFN 1817414- 

Omprövning av umgängesbegränsning enligt LVU 

Kopia till 

Samhällsvårdsenheten      
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§ 483 Dnr IFN 1818484- 

Beslut om att väcka talan om umgänge 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 484 Dnr IFN 1816709- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 

Kopia till 

Västmanlands tingsrätt 
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§ 485 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Kopia till 

Västmanlands tingsrätt 
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§ 486 Dnr IFN 1817400- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 

Kopia till 

Västmanlands tingsrätt 

Samhällsvårdsenheten 
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§ 487 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 488 Dnr IFN 1816714- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 489 Dnr IFN 1816713- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 490 Dnr IFN 1816712- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 491 Dnr IFN 1816711- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

Kopia till 

Familjerättsgruppen 
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§ 492 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Beslut 

Förvaltningsdirektör Gunilla Westberg informerar om att individ- och 

familjenämndens nämndsekreteraren Maria Bly har fått en ny tjänst som 

administrativ chef för administrationsenheten vid individ- och familjeförvaltningen 

som bildas 1 januari 2020. 

Rekrytering av ny nämndsekreterare pågår.      
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§ 493 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Beslut 

(S), (L), (C) och (MP) lämnar in ett nämndinitiativ med rubriken ”Bättre samordning 

av arbetsrehabilitering för individens bästa.”      
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