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§ 202 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

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

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 203 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Ärendebeskrivning 

§ 212 har en felskrivning i beslutsformuleringen. Delegationsordningen 

innehåller förändringar gällande adoption, inte försörjningsstöd.       
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§ 204 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar fastställa föredragningslistan samt att 

§§ 202-216 är offentliga och behandlas på den öppna delen av sammanträdet.  
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§ 205 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av nedanstående dokument och lägger 

dem till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 Postlista (2018-08-15--2018-09-17) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

 Protokoll från Samordningsförbundet 
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§ 206 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.  

Ärendebeskrivning 

 Arbetsutskottets beslut enligt protokoll från 22, 29 augusti samt 5, 12, 

13, 19, och 24 september 2018. 

 Anställningar inom IFF under augusti månad 

 Tjänstemannabeslut inom IFNs ansvarsområde under augusti månad. 

 

2018/00594  2018-08-30  Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom - 2018-09-01--2018-11-30 

 2018/00590  2018-08-30  Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom - 2018-09-03--2018-12-21 

 2018/00589  2018-08-30  Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom - 2018-09-03--2018-12-21 

 2018/00588  2018-08-30  Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom - 2018-09-03--2018-12-21 

 2018/00586  2018-08-30  Begäran om överflyttning av ärende enligt 2:kap, 10 § Socialtjänstlagen 

 2018/00573  2018-08-23  Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom - 2018-09-01--2018-12-31 

 2018/00572  2018-08-27  Begäran om överflyttning av ärende samt svar på begäran 

 2018/00567  2018-08-14  Inhyrd konsult, Servicepartner - 2018-09-01--2018-12-31 

 2018/00335  2018-08-14  Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, Nytida Tegnérgatan, 2018-07-15--2021-07-14 

 2018/00336  2018-08-14  Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, NytidaToringsgatan,2018-07-15--2021-07-14 

 2018/00536  2018-08-02  Inhyrd konsult, utredningsenheten barn och ungdom, 2018-09-01--2018-12-31 

   2018-08-02  Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom - 2018-10-01 - 2018-12-31 
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§ 207 Dnr IFN 1817387- 

Anmälan av beslut fattade av ordförande 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av beslut som fattats av ordförande med 

stöd av följande lagstiftning och lägger dem till handlingarna. 

 LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) 

 LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) 

 Beslut som fattats av ordförande i brådskande ärenden med stöd av 

Kommunallagen 6 kap 39 §.  
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§ 208 Dnr IFN 1817388- 

Information - Månadsstatistik 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten, statistik gällande 

försörjningsstöd och vårdkostnader och behovsbladet bostad och lägger dem 

till handlingarna.  

 

Särskilt yttrande från Viktoria Högström Unell (M), Stefan Oszák 

Bengtsson (M), Lennart Åhl (M), Tobias Revenäs (L) och Jesper 

Brandberg (L) 

”Nämnden själva kan konstatera att de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i 

balans inte ger effekt i den takt som man önskar. 

Prognosen för IFN visar en avvikelse mot budget om -105 mkr för 2018, och 

trots att kostnadsutvecklingen har visat tendenser på att avstanna så ser vi med 

stor oro på det ekonomiska läget. 

Nämnden måste bevaka och följa upp att de åtgärder som vidtagits ger effekt 

och även utvärdera huruvida företagna åtgärder är tillräckliga.” 
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§ 209 Dnr IFN 2018/00577-1.3.5 

Redovisning av avvikelser i form av lex Sarah inom individ- och 
familjenämndens myndighetsutövning och öppenvård/boende – 
halvår 1 2018 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av avvikelser i form av 

lex Sarah.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden har beslutat att förvaltningen ska sammanställa avvikelser i form av 

lex Sarah halvårsvis och att dessa ska bedömas för att ge en överblick över vad 

avvikelserna inom myndighetsutövning respektive öppenvård/boende handlar 

om.  

Av sammanställningen går att utläsa antal och innehåll i lex Sarah-ärenden 

gällande nämndens myndighetskontor och öppenvård/boende. 

Skrivelsen avslutas med en sammanfattande bedömning av lex Sarah-

ärendena.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 210 Dnr IFN 2018/00423-1.3.5 

Redovisning av synpunkter och klagomål inom individ- och 
familjenämndens myndighetsutövning och öppenvård/boende - 
halvår 1 2018 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av avvikelser i form av 

klagomål och synpunkter.      

Ärendebeskrivning 

Individ och familjenämnden (IFF) är enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

(2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, ansvarig för att 

det finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål.  Inkomna klagomål 

och synpunkter från klienter, anhöriga och övriga kommuninvånare ska tas 

emot, utredas, sammanställas och analyseras för att säkerställa kvaliteten inom 

nämnders verksamheter.  Syftet är att brister inte ska uppstå eller upprepas. 

Om en brist ändå uppstår ska verksamheten lära av det för att förhindra att 

liknande händelse inträffar igen. 

Genom att ta emot och systematisera klagomål och synpunkter får vi kunskap 

om var vi brister och kan därmed rätta till fel för våra klienter och förbättra 

verksamheten i stort. Klagomål och synpunkterna är en viktig komponent i att 

utveckla verksamheten, mot högre kvalitet och mer nöjda klienter. Forskning 

visar att de som har fört fram klagomål och blivit åhörda är nöjdare än de som 

aldrig har klagat.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 211 Dnr IFN 2018/00411-1.3.5 

Redovisning av hälso- och sjukvård - halvår 1 2018 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av hälso- och sjukvård 

per den 30 juni 2018.  

Ärendebeskrivning 

Sedan 2015 följs hälso- och sjukvård upp via en webbenkät två gånger om året, 

per den 30 juni och per den 31 december. I halvårsrapporten redovisas resultat 

av de nio indikatorerna, allvarliga händelser och lex Maria-anmälningar, den 

palliativa vården kopplat till palliativregistret samt antal personer med 

demensdiagnos och huruvida de fått registrering i BPSD-registret. 

Det är verksamheterna själva som ansvarar för kvalitetssäkring av sina 

redovisade resultat. Syftet med uppföljningen är förutom att följa resultaten 

också att stödja verksamheterna i det systematiska förbättringsarbetet. Det är 

ett långsiktigt arbete att få till förbättringar, men nu med mätvärden för samma 

period för fyra år borde trender kunna skönjas. För de fem olika boenden som 

redovisningen gäller, är dock antalet avvikelser och identifierade risker relativt 

låga och inga direkta trender kan ses. Det är som tidigare år framför allt inom 

läkemedelsområdet som avvikelser har redovisats. De är något lägre än för 

samma period föregående år, men fler än de två åren dessförinnan. En försiktig 

tolkning skulle kunna vara att antalet avvikelser ”peakade” 2017 och årets 

siffror är ett resultat av ett förbättrat systematiskt patientsäkerhetsarbete.  

Det finns fortfarande en otydlighet i organisationerna om vad som är vad när 

det gäller avvikelser, klagomål och synpunkter samt inom vilket lagrum de 

olika händelserna hör hemma. Detta är ett tydligt utvecklingsområde och det 

behöver även fortsättningsvis föras regelbundna dialoger med cheferna om 

detta.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.    
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§ 212 Dnr IFN 2018/00581-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner revideringen av delegationsordningen 

inom området adoption.  

Ärendebeskrivning 

Regeringen föreslår en modernisering av regelverket om adoption. Den nya 

lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018. 

Förslaget från regeringen innebär att socialnämnden kommer att ha ett 

huvudmannaskap för adoptionsutredningen och ansvara för att en utredning 

kommer till stånd i enlighet med domstolens begäran. Socialnämnden ska dock 

inte pröva innehållet i adoptionsutredningen eller lämna ett eget yttrande till 

domstolen. Det blir i stället utredaren som redovisar sitt uppdrag direkt till 

domstolen. 

På samma sätt som vid vårdnadsutredningar bör uppdraget att utse en utredare 

kunna delegeras. 

 

Ändring i delegationsordningen: 

Beslut om att utse utredare i adoptionsutredning 

Lagrum: 4 kap § 14 FB 

Delegat: Teamledare 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 213 Dnr IFN 2016/00676-8.2.1 

Sociala insatsgrupper, slutrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner slutrapporten.  

Ärendebeskrivning 

Sociala insatsgrupper är en strukturerad samverkansform på lokal nivå med 

socialtjänst, polis, skola, fritid och andra viktiga aktörer i ungas nätverk som 

samarbetar och använder sin samlade kompetens fokuserat och uthålligt i 

arbetet för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Målet är att genom 

tidiga, tydliga och samordnade insatser minska risken att unga väljer en 

kriminell livsstil. 

Kommunstyrelsen har i uppdrag av fullmäktige att utveckla arbetet med social 

hållbarhet. I maj 2016 beslutades om stadsdelsutveckling av Bäckby. En av 

åtgärderna har varit att uppdra åt Individ och familjenämnden att leda och 

planera införandet arbetssättet Sociala insatsgrupper. Arbetet utgick initialt 

med utgångspunkt från Bäckby men omfattade senare även andra stadsdelar. 

En gemensam avsiktsförklaring med polisen om att starta upp och bedriva 

arbete med sociala insatsgrupper gjordes i juni 2016.   

Arbetet med att starta upp och införa arbetssättet sociala insatsgrupper har 

skett i projektform under perioden aug 2016-dec 2017 och övergick i ordinarie 

verksamhet från 1 januari 2018. Projektets mål är i stort uppnådda och arbets-

sättet med modellen SIG har inneburit flera positiva effekter kring målgruppen 

och kring samverkan mellan olika verksamheter, både internt och externt.  

Den samlade bedömningen är att metoden i sig är ett användbart sätt att arbeta 

med målgruppen. Det är nära samverkan som gör skillnad samt att insatsen 

innebär ett samlat grepp om ungdomens hela livssituation. Sociala 

insatsgrupper gör skillnad för målgruppen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
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§ 214 Dnr IFN 2018/00575-10.0.2 

Medel till Samordningsförbundet Västerås 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner Samordningsförbundets förslag för 

tilldelning av medel 2019. Beloppet är 3 544 500 kronor.  

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Västerås är ett politiskt och finansiellt förbund inom 

rehabiliteringsområdet, vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen 

Västmanland, Försäkringskassan Västmanland, Region Västmanland samt 

Västerås stad. 

Frågan om medelstilldelning inför 2019 togs upp vid Samordningsförbundets 

styrelsemöte i augusti. Utifrån fastslagna faktorer föreslår styrelsen för 

Samordningsförbundet att respektive part bidrar med 3 544 500 kr för 

verksamhetsåret 2019.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Ann-Kristin Ekman, Samordningsförbundet 
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§ 215 Dnr IFN 2018/00578-8.2.4 

Härbärgesplatser hösten 2018 och framåt 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslås besluta att uppdra till Nytida att inrätta 

fem extra akutplatser vid Eken under perioden november 2018-mars 2019, á 

80.000:-/månad.  

Individ- och familjenämnden föreslås besluta att utöka antalet akutplatser vid 

Freja från nuvarande två till tre platser som finns tillgängliga året runt.       

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har 17 fasta akut/härbärgesplatser. Av dessa finns 

11 platser för män och 4 platser för kvinnor på Eken och 2 platser för kvinnor 

på Freja.  

Den som är i behov av akutplats behöver inte söka bistånd och platserna fylls 

på allteftersom besökarna söker nattlogi till alla platser är belagda. I de fall 

platserna inte räcker till så har besökare och medarbetare vid Eken kommit 

överens om att platsen lottas genom att man drar kort. Den som inte får plats 

har vid behov förtur kommande natt. Om Freja har full beläggning och en 

sökande kvinna nekas akutplats över natten så tar tjänstgörande medarbetare 

kontakt med Eken. Om det finns plats på Eken skjutsas kvinnan dit med bil.  

Individ- och familjenämnden har 2016 och 2017 beslutat om extra akutplatser 

under den kalla perioden av året, fyra för män och två för kvinnor. De extra 

akutplatserna har förlagts vid Eken genom avtal med Nytida. Under den period 

som de extra akutplatserna funnits har ingen person som sökt tillfälligt nattlogi 

på akutboende tvingats sova ute.   

Beläggningen av akutplatserna varierar över året och antalet som nyttjar dessa 

skiftar från dag till dag. Anmärkningsvärt är dock att antalet nätter på 

akutplatserna på sommaren är högre än på vintern. En teori om detta som 

framförts av företrädare för Eken är att målgruppen ser till att ha någonstans att 

ta vägen över natten på vintern i större utsträckning än på sommaren. I den 

statistik som förs över beläggningen kan konstateras att Eken sällan har full 

beläggning under perioden april-oktober och aldrig under perioden november-

mars. Vid Freja ser det annorlunda ut. Där nyttjas de två platserna i hög grad. 

Det finns behov av en ytterligare akutplats vid Freja för att kunna möta 

efterfrågan.   

Individ- och familjenämnden antog i april 2016 Handlingsplan mot hemlöshet. 

I denna framgår att Västerås stad ska erbjuda akutboende/härbärge för kvinnor 

och män. Nämndens åtagande i planen är att antalet akutplatser ska möta 

behoven. Vid behov ska extra akutplatser kunna inrättas för personer som 

söker akut boende på härbärge över natten. Det finns inte specifikt angivet i 

Handlingsplan mot hemlöshet att akutplatserna ska vara för personer med 

någon form av beroende/missbruk och/eller psykisk ohälsa/sjukdom. I 
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realiteten tillhör dock den absoluta majoriteten av de som nyttjar akutplatserna 

den målgruppen. Det förekommer dock att personer som inte tillhör 

målgruppen söker sig till akutplatserna. Under våren 2018 förekom det 

exempelvis under några veckor att nyanlända sökte sig till akutplatserna. Detta 

har dock upphört från början av juni och framåt. 

Av den senaste lokala hemlöshetskartläggningen som genomfördes 2016 

framkommer att antalet uteliggare är 74 personer. I kartläggningen konstateras 

att antalet personer som bor på härbärge är 24. Den totala hemlösheten i 

Västerås minskade mellan åren 2015 till 2016. Socialstyrelsen genomförde 

2017 en nationell kartläggning vilken visar att hemlösheten i Västerås var 681 

personer vilket ska jämföras med lokal kartläggning 2016 då hemlösheten 

uppgavs vara 586 personer.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de akutplatser som Individ och 

familjenämnden erbjuder har en hög nyttjandegrad, särskilt under 

sommarhalvåret. De extra akutplatser som nämnden beslutat om tidigare 

vintrar har fyllt sin funktion på så sätt att ingen har nekats plats vid Eken under 

vintern. Mot bakgrund av det föreslås att även under kommande vinter inrätta 

fem extra akutplatser vid Eken. Det innebär att Eken under vintern har 20 

platser fördelade på 16 för män och fyra för kvinnor.  

Freja har en konstant hög beläggning på de två akutplatser som finns där. En 

utökning med en plats skulle möta behovet. Den extra platsen vid Freja 

förläggs i eget rum när kvinnofridsplatsen är ledig. När kvinnofridsplatsen är 

belagd så ställs den tredje akutplatsen i ordning i samma rum som de övriga 

två platserna. Utökningen sker inom befintlig budget vid Freja.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 216 Dnr IFN 2018/00585-8.2.1 

Kontaktcenter för utsatta EU-medborgare 2018/2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget och ger direktören för 

individ- och familjeförvaltningen i uppdrag att upprätta en överenskommelse 

om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med civilsamhällets organisationer.  

Reservation 

Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet.     

Ärendebeskrivning 

I januari 2016 antog kommunstyrelsen strategi för kommunala insatser som rör 

utsatta EU-medborgare. I anslutning till det fick individ- och familjenämnden i 

uppdrag att starta en mötesplats/kontaktcenter i samverkan med civilsamhället. 

Verksamheten ska bedrivas under årets kalla månader. Syftet med centret är att 

stödja ekonomiskt och socialt utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i 

Västerås. Vid centret ska finnas möjlighet att sköta hygien och tvätta samt få 

råd, vägledning och stöd.  

Verksamhet enligt denna inriktning har bedrivits under de tre senaste vintrarna. 

Besöksantalet var som högst den första vintern och har sedan sjunkit 

successivt. Det är svårt att bedöma besöksantalet för kommande vinter. Det 

finns ingen statistik eller andra uppgifter om hur många i målgruppen som 

kommer att finnas i Västerås. Det kan dock konstateras att centret uppfyllde ett 

behov förra vintern då det gjordes 839 besök. Förvaltningens förslag är därför 

att i samarbete med civilsamhället driva centret även kommande vinter.  

Förvaltningen föreslår vidare att innehållet ska vara detsamma som förra 

vintern vilket innebär att centret är öppet kl. 8-10 på vardagar och att det finns 

beläget i gästhamnen. Bemanningen består av 0,75 samordnare. Nämndens 

åtagande ligger inom ramen för de medel som Kommunstyrelsen avsatt i 

strategin för kommunala insatser för EU-medborgare.  

Yrkanden 

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

Dorothy Bergkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Proposition 

Ordföranden ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag och 

finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Västerås stadsmission, Svenska kyrkan 
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§ 217 Dnr IFN 2018/00253-2.6.1 

Upphandling – Personaltjänster - bemanning - tilldelningsbeslut 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar anbud från godkända anbudsgivare: 

Agila Social Care AB 

Bemannia AB 

Dedicare AB 

Klara D AB 

Med komp Vårdbemanning AB 

Rental Care Sverige AB 

Seequaly AB 

Socionomkraft AB 

Socionomuthyrning i Sverige AB 

Svensk Vårdsupport Socionom AB 

Te Crea Care AB 

Temabo Konsult AB 

Vårdlänken Bemanning och rekrytering Sverige AB 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till direktören vid individ- och 

familjeförvaltningen, med utgångspunkt i upphandlingsdokument, allmänna 

avtalsvillkor, bilagor, skriftliga ändringar och anbud, att teckna avtal med 

samtliga godkända anbudsgivare gällande upphandling av Personaltjänster - 

bemanning. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Jäv 

Viktoria Högström Unell (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet i maj 2018 att anta 

upphandlingsdokumentet för upphandling av Personaltjänster - bemanning. 

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling kap. 19. 

Anbud har inkommit i aktuell upphandling. Anbudsutvärderingen har gjorts 

genom ställda krav på anbudsgivare och uppdrag. Godkända anbudsgivare har 

uppfyllt individ- och familjenämndens alla krav. Avtal kommer att tecknas 

med samtliga godkända anbudsgivare, dessa kommer i avtalen att rangordnas 

enligt lägsta pris. Avrop kommer att göras på uppdrag under olika perioder 

samt i varierande grad av omfattning. Behovet kan variera och ändra sig, d.v.s. 

kan bli större och kan minska.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 218 Dnr IFN 2018/00420-1.4.2 

Delårsrapport 2, individ- och familjenämnden 2018 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den 

till kommunstyrelsen.    

Särskilt yttrande från Viktoria Högström Unell (M), Stefan Oszák 

Bengtsson (M), Lennart Åhl (M), Tobias Revenäs (L) och Jesper 

Brandberg (L) 

”Nämnden själva kan konstatera att de åtgärder som vidtagits för en ekonomi i 

balans inte ger effekt i den takt som man önskar. 

Prognosen för IFN visar en avvikelse mot budget om -105 mkr för 2018, och 

trots att kostnadsutvecklingen har visat tendenser på att avstanna så ser vi med 

stor oro på det ekonomiska läget. 

Nämnden måste bevaka och följa upp att de åtgärder som vidtagits ger effekt 

och även utvärdera huruvida företagna åtgärder är tillräckliga.” 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport 2 2018 beskriver utfallet för årets första åtta månader avseende 

ekonomi och verksamhet, samt en ekonomisk prognos för hela året. 

Den ekonomiska prognosen för Individ- och familjenämnden visar på en 

avvikelse på -105 miljoner för 2018. 

De stora avvikelserna är: 

 Konsulter inom myndighetsutövningen med målgrupp barn och unga.  

 Storleken på de hushåll som får försörjningsstöd har ökat, fler barn per 

hushåll bidrar till högre kostnader än budgeterat. 

 Höga kostnader av skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i 

nära relation.  

 Höga kostnader för främst utredningsplaceringar inom barn- och 

ungdom.  

 Tvångsvård inom barn och ungdom samt missbruk har genererat höga 

kostnader.  

 Rapporten är upprättad enligt stadsledningskontorets anvisningar.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen                
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§ 219 Dnr IFN 2018/00471-1.7.1 

Remiss - Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar 
(SOU 2018:35) 

Beslut 

Ärendet utgår. 
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§ 220 Dnr IFN 2018/00455-1.7.1 

Remiss - Västerås åtgärdsprogram mot buller 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommuner med 100 000 invånare är skyldiga att kartlägga omgivningsbuller 

och upprätta åtgärdprogram som eftersträvar att omgivningsbuller inte ger 

skadliga effekter på människors hälsa. Kartläggning och åtgärdsprogram är 

upprättade av Västerås stad i enlighet med den svenska förordningen om 

omgivningsbuller (SFS 2004:675), som utgör en förläggning av det europeiska 

direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller.  

Den kommuntäckande bullerkartläggningen är genomförd och rapporterades 

till kommunstyrelsen under 2017. 

Syftet med åtgärdprogrammet är att ta fram prioriterade åtgärder samt beskriva 

vilka insatser som krävs för att minska antalet människor som utsätts för 

omgivningsbuller över riktvärdena i befintliga fastigheter och miljöer. 

Åtgärdsprogrammet ska även lyfta fram vad som kan göras i den framtida 

planeringen av till exempel nya bostäder och vägar samt vid placering av 

försklor och skolor, så att inte antalet människor som utsätts på höga 

bullervärden ökar. Den kommuntäckande bullerkartläggningen som 

genomförts ligger till grund för åtgärdsprogrammet. 

Individ- och familjeförvaltningen ser positivt på åtgärdsförslaget.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 221 Dnr IFN 2018/00415-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om etableringslån istället för 
försörjningsstöd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.        

Särskilt yttrande från Kerstin Ånevall Lind (V) 

”Vänsterpartiet står bakom individ- och familjeförvaltningens uppfattning och 

förslag, med tillägget, som också antyds i texten, att det är orimligt att den 

enskilde ska stå ansvarig för något den inte kan påverka i etableringsprocessen 

t.ex. vänta på 4-siffror i folkbokföringen, sjukpenning m.m.” 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) har i en motion inkommit med ett förslag om att införa 

etableringslån i stället för försörjningsstöd. Förslaget gäller nyanlända som 

beviljats uppehållstillstånd och som i väntan på etableringsersättning söker och 

beviljas försörjningsstöd. Förslaget innebär att den enskilde får ekonomiskt 

bistånd med ett återkrav.  

Sedan 2010 har staten genom arbetsförmedlingen ansvar för den nyanländes 

etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att en etableringsplan upprättas för den 

nyanlände och att etableringssamtal genomförs. De beslutar även om 

etableringsersättning.  

Under tiden den nyanlände är asylsökande har denne rätt till LMA-ersättning 

vilket är en statlig ersättning för asylsökande. När den nyanlände beviljats 

uppehållstillstånd och fått en kommunplacering ska arbetsförmedlingen 

upprätta en etableringsplan med denne. Planen upprättas i samband med att ett 

etableringssamtal hålls med personen. När en plan finns upprättad och den 

nyanlände följer planen betalas etableringsersättning ut till den nyanlände. 

Tiden från bosättning till att etableringsersättning betalats ut är i genomsnitt 6-

8 veckor. Under den tiden söker och beviljas den nyanlände med eventuell 

familj i många fall försörjningsstöd.  Försörjningsstödet beviljas då i väntan på 

etableringsersättning. I Västerås var det under 2017 473 hushåll som beviljades 

försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning någon gång under året. 

Västerås stad erhåller schablonersättning från Migrationsverket för dessa 

kostnader men det täcker inte hela kostnaden.  

Tre kommuner i Sverige har infört försörjningsstöd med återkrav 

(etableringslån) i väntan på etableringsersättning. Dessa är Växjö, Vansbro och 

Sundbyberg.  

Personer som ansöker om försörjningsstöd gör det av olika skäl. En av de mer 

vanliga orsakerna är att den sökande har ett jobb som denne ska börja på inom 
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en snar framtid, studier som ska påbörjas vid terminsstart eller att en ersättning 

ska betalas ut från annan myndighet. Ett exempel utöver väntan på 

etableringsersättning är väntan på sjukersättning från Försäkringskassan. Här 

förekommer det kontinuerligt att sökanden av försörjningsstöd uppger att deras 

behov av ekonomiskt bistånd har sin orsak i att de väntar på sjukersättning 

eller annan ersättning från socialförsäkringen. Ett ytterligare exempel är väntan 

på att A-kasseersättning ska betalas ut. Om personen ansökt om ersättningar 

enligt socialförsäkringen skickas en framställan till Försäkringskassan med en 

begäran om utbetalning till kommunen i retroaktiv ersättning.  

I Växjö kommun tog Nämnden för arbete och välfärd beslut om att införa 

etableringslån (försörjningsstöd med beslut om återkrav) i augusti 2017. 

Återbetalningen sker när hushållet är självförsörjande. Det är så få hushåll som 

blivit självförsörjande ännu efter nämndens beslut varför det inte går att dra 

några slutsatser om hushållens återbetalningsförmåga. Det finns i dagsläget 

inga domar i vilka den enskilde överklagat beslut om återkrav. Rättsläget i 

frågan är inte tydligt. Växjö kommun har sett en ökad administration vid 

socialkontoret utifrån att hanteringen med återkrav är mer tidskrävande.     

De argument som förts fram i de kommuner som infört etableringslån har 

handlat om att kommunen inte ska behöva stå för utbetalningar av 

försörjningsstöd i väntan på att en statlig ersättning kommer igång. 

Kommunerna vill genom etableringslån återfå dessa pengar som betalats ut i 

”glappet” mellan LMA-ersättning och etableringsersättning. De argument som 

förts fram som kritik mot etableringslån har handlat om att den enskilde 

drabbas trots att denne inte kan ta ansvar för ”glappet” som har uppstått för att 

statens ersättningar inte sammanfaller. Kritikerna menar att frågan i stället bör 

drivas på en nationell nivå med målet att ”glappet” ska täckas av staten. 

Individ- och familjeförvaltningens uppfattning är att ett införande av 

etableringslån förutsätter en förstärkning av socialsekreterare vid socialkontor 

ekonomi. Om så inte sker så innebär det mindre tid till personliga möten 

mellan socialsekreterare och de som söker om försörjningsstöd vilket i sin tur 

innebär en lägre andel självförsörjande.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 222 Dnr IFN 2018/00454-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att införa Lagen om valfrihet (LOV) för 
fler verksamheter i Västerås 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet och överlämna 

det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2018-06-21 begärt att individ- och familjenämnden ska 

yttra sig över en motion från Moderaterna, undertecknad av Elisabeth Unell 

(M), om införande av Lagen om valfrihet (LOV) i fler verksamheter.  

Västerås är den andra kommunen i landet som har LOV på hem för vård och 

boende (HVB) när det gäller barn och unga. Detta är ett relativt oexploaterat 

område och ännu inte tillräckligt utvärderat för att man ska kunna säga vad 

konkurrensutsättningen inneburit i sig.  

Individ- och familjenämnden har tidigare haft arbetsrehabiliterande åtgärder på 

LOV på beslut från individ- och familjenämnden, avtalen var tecknade på fem 

år. Under 2013 sa ett par av leverantörerna upp avtalet. 2015 förlängdes inte 

avtalen bland annat med anledning av besparingar, avtalen var inte tillräckligt 

tydliga varav resultatuppföljningen blev svår. Avtalen var kopplade till 

bonussystem vilka var svåra att hantera och tog administrativ tid. Ytterligare 

skäl var att klienterna som var i behov av arbetsrehabilitering valde leverantör 

bl.a. utifrån geografiskt läge och att de kände någon som redan var aktuell för 

arbetsrehabilitering hos leverantören. Inte utifrån de behov som egentligen 

fanns. 

I handlingsplanen för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och 

uppföljning för 2016-2019 samt för 2017-2019 har frågan om LOV åter 

behandlats. I handlingsplanerna beskrivs dåvarande verksamheter samt vilka 

verksamheter som rekommenderas för konkurrensutsättning. Sammantaget 

innebär detta att det finns en plan för vilka verksamheter som det redan 

planeras för eller har genomförts upphandling enligt LOU eller LOV. 

Individ- och familjeförvaltningens bedömning är att vi behöver utvärdera 

LOV-upphandlingen av HVB innan ställning tas till om ytterligare 

upphandlingar enligt LOV ska göras.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 223 Dnr IFN 1814158- 

Yttrande till förvaltningsrätten - Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd för Ablahad i Västerås AB vid serveringsställe 
Lion bar, Kopparbergsvägen 16 i Västerås 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd för Lion bar Ablahad i Västerås AB då kraven enligt 

alkohollagen 8:12 Alkohollagen inte är uppfyllda. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Kopia till 

Tillståndsenheten 
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§ 224 Dnr IFN 1816854- 

Yttrande till tingsrätten gällande adoption 
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§ 225 Dnr IFN 1817434- 

Yttrande till tingsrätten gällande adoption 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 226 Dnr IFN 1817400- 

Umgängesbegränsning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 227 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

33 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 228 Dnr IFN 1816714- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

34 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 229 Dnr IFN 1816713- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 230 Dnr IFN 1816712- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

36 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 231 Dnr IFN 1817399- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

37 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 232 Dnr IFN 1814243- 

Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

38 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 233 Dnr IFN 1816709- 

Anmälan till tingsrätten om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

39 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 234 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Ingenting övrigt att rapportera från förvaltningen.      

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

40 (40) 
Individ- och familjenämnden 2018-09-27 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 235 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Jesper Brandberg (L) tackar ordföranden och nämnden samt direktören och 

förvaltningen för ett gott sammarbete under mandatperioden 2014-2018.    
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