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§ 327 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Patric Sjölund (SD) att tillsammans med 

ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 328 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Ärendebeskrivning 

Ärenden som utgår: 

 Socialtjänstens hus 

 

Nya ärenden: 

 Fördelning av verksamhetsstöd 2017 för Individ- och familjenämndens 

föreningar 

 Beredning Riktlinjer serveringstillstånd 

 Information om ett tillståndsärende      
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§ 329 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ärende §§ 327-344 är offentliga och 

behandlas på den öppna delen av sammanträdet.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

8 (42) 
Individ- och familjenämnden 2017-12-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 330 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

handlingarna. 

 

 Postlista (2017-11-15--2017-12-15) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

 Övrig information.  
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§ 331 Dnr IFN 1819429- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av följande beslut som fattats med stöd av 

nämndens delegationsordning och lägger dem till handlingarna.  

 

 Arbetsutskottets beslut enligt protokoll från 22 och 29 november samt 

4, 6, 11, 13 och 15 december 2017. 

 Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens 

ansvarsområde under november månad.  
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§ 332 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 36 §.  
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§ 333 Dnr IFN 1817388- 

Information - Månadsstatistik 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av statistik gällande försörjningsstöd och 

vårdkostnader och lägger dem till handlingarna.  
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§ 334 Dnr IFN 2016/00627-7.5.2 

Fördelning av verksamhetsstöd 2017 för Individ- och 
familjenämndens föreningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att bevilja 150 000 kronor till föreningen 

Here4U i retroaktivt verksamhetsstöd för 2017.  

Reservation 

Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Ärendebeskrivning 

Föreningen Here4 U erhöll inte något verksamhetsstöd från individ- och 

familjenämnden för 2017 med anledning av att ett nytt IOP (Idéburet offentligt 

partnerskap) skulle tecknas med Västerås stad för 2017. Av olika anledningar 

har planeringen för att få i stånd ett IOP dragit ut på tiden och först i december 

2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att inrätta ett IOP för 2018. 

Under 2017 har Here4U ansökt om stöd från Allmänna arvsfonden. En 

förutsättning för att de pengarna ska betalas ut är att föreningen är beviljad ett 

kommunalt stöd. 

Finansiering finns i budgeten för 2017 års verksamhetsstöd.  

Yrkanden 

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

 

Stefan Oszák Bengtsson (M) och Juhani Nikula (KD) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut.   
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§ 335 Dnr IFN 2017/00574-7.5.2 

Fördelning av verksamhetsstöd 2018 för Individ- och 
familjenämndens föreningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna fördelningen av 

verksamhetsstöd till föreningar inom IFNs verksamhetsområde 2018.  

Reservation 

Patric Sjölund (SD), Jesper Brandberg (L), Stefan Oszák Bengtsson (M) och 

Issa Blom (M) reserverar sig mot beslutet.      

 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens budget för föreningsstöd 2018 är 2 400 000 kr. 

Sju stycken föreningar har ansökt om verksamhetsstöd inför 2018 till en total 

om 2 291 700 kronor. 

Revision av föreningarna under 2018 

Inför verksamhetsåret 2018 föreslås att inga ökningar sker av nuvarande 

beloppsnivåer. Vidare föreslås att en övergripande revision av föreningarnas 

verksamhet och ekonomi sker. Denna revision beräknas pågå under cirka sex 

månader. 

Totalen av verksamhetsstöd för föreningarna år 2018 uppgår därmed till 

1 420 000 kronor. 

Utifrån detta föreslås vidare att verksamhetsstödet för år 2018 betalas ut vid 

två tillfällen. Första utbetalningen erhåller föreningen hälften av beviljat 

belopp år 2017, vilket är att betrakta som ett garantistöd, det lägsta belopp som 

föreningen kan beviljas år 2018.  

Förslag, potten för Projekt och arrangemangsstöd 

Utifrån föreslagna revision föreslås att medel för projekt och 

arrangemangsstöd 2018 inte kan erhållas. 

Utredning föreningsstöd 

Därmed tillfaller resterande medel om 980 000 kronor individ- och 

familjenämnden.  Medel för fortsatt utredning kring föreningsstödet föreslås 

avsättas ur denna pott.  
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Yrkanden 

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

Juhani Nikula (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Jesper Brandberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

ändringen att ATSU och Öppna dörren inte erhåller något garanterat 

verksamhetsstöd utan att det sker en granskning i samband med revisionen 

under första kvartalet och att resultatet av granskningen avgör om de tilldelas 

verksamhetsstöd.      

Proposition 

Ordförande ställer de tre förslagen till beslut mot varandra och finner att 

nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 336 Dnr IFN 2015/00127-030 

Socialtjänstens hus 

Beslut 

Ärendet utgår.  
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§ 337 Dnr IFN 2017/00661-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.  

Reservation 

Jesper Brandberg (L), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Issa Blom (M) reserverar sig mot beslutet med följande 

motivering: 

 
”Vi är inte beredda att ställa oss bakom förändringarna i delegationsordningen då den nya organisationsstrukturen 

ännu inte är vare sig beslutad eller föredragen i nämnden. Den förändrade delegationen innebär omfattande 

förändringar i chefsstrukturen inom myndighetsutövningen. Kritiska verksamheter inom barn- och ungdoms 
myndighetsutövning får nu plötsligt nya chefer utifrån, med kort varsel och utan att nämnden får nödvändig 

bakgrundsinformation. Just dessa verksamheter har ett utsatt läge med omfattande kvalitetsbrister historiskt och ett 

pågående ambitiöst förändringsarbete. Därför bör omfattande chefsförändringar föregås av noggrann beredning och 
eftertanke, vilket nu inte varit fallet.”     

 

Ärendebeskrivning 

Då det kommer att bildas en ny förvaltning 2018-01-01 – individ- och familjeförvaltningen – finns det behov av 

revideringar i individ- och familjenämndens delegationsordning. 

Utifrån ovanstående måste en revidering göras enligt följande: 

Befattningen myndighetschef kommer inte att finnas kvar. 

Därmed ska de beslut som idag är delegerade till myndighetschef ändras till delegat verksamhetschef. 

 

Den nya förvaltningen kommer att innefatta både myndighetsutövning och verksamheter för vård och omsorg. Därmed 

ska myndighetskontor och myndighetsutövning tas bort från delegationsordningen och begreppet verksamhet 

alternativt verksamhetsområde ska användas istället.  

Utifrån ovanstående måste även en revidering göras enligt följande tillägg: 

Beslut: Anmälan till IVO om händelser som medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) 

Lagrum: 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen (PSL) 

Delegat: Sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS) 

 

Beslut: Anmälan till IVO:s vårdgivarregister om ny, förändring, flytt eller nedläggning av Hälso- och 
sjukvårdsverksamhet 

Lagrum: 2 kap 1, 2 §§ Patientsäkerhetslagen (PSL) 

Delegat: Sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS)  

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Issa Blom (M) yrkar på återremiss av ärendet i första hand och 

vid avslag på återremissyrkandet yrkar Jesper Brandberg (L), Stefan Oszák Bengtsson (M) och Issa Blom (M) på 
avslag till förvaltningens förslag till beslut.      

Proposition 

Ordföranden ställer frågan till nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och 
finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden godkänner 

förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 338 Dnr IFN 2017/00626-1.3.2 

Särskilda direktiv för utförarstyrelserna 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av de särskilda direktiven för 

utförarstyrelserna Vård och omsorg samt Stöd, fritid och entreprenad.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde på sitt oktobersammanträde beslut om 

reviderade särskilda direktiv för styrelserna för Västerås Vård och omsorg 

(VVO)samt styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad (SFE). Direktiven 

reglerar ägarens (KS/KFM) förväntningar på de kommunala utförarstyrelserna. 

De reviderade direktiven börjar gälla från och med januari 2018. Beställande 

nämnder ska ges information om direktiven innan de träder ikraft.  

Äldrenämnden beställer verksamhet av VVO och SFE, NF beställer 

verksamhet från VVO. IFN beställer verksamhet av SFE och fram till årsskiftet 

även av VVO då den verksamheten övergår till den nya individ- och 

familjeförvaltningen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     
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§ 339 Dnr IFN 2017/00665-4.2.4 

Rapport brukarenkät 2017 - Individ- och familjenämndens 
verksamhet, myndighetsutövning - enheten för vuxna med 
missbruk och socialkontor ekonomi 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner rapporten och ger förvaltningen i 

uppdrag att genomföra en kompletterande undersökning för barn- och 

ungdomsvården samt att återkomma med en rapport efter genomförd 

undersökning.  

Ärendebeskrivning 

För tredje året har SKL:s brukarundersökning inom individ- och 

familjeomsorgen genomförts.  

Brukarenkäten har använts till personer som under mätperioden besökt 

myndighetskontoren, vid hembesök och där socialsekreterarna besökt 

exempelvis ett familjehem eller HVB. 

När det gäller antalet inlämnade enkätsvar konstateras att försörjningsstöd, 

enheten för vuxna med missbruk och bostadssociala enheten höjt antalet 

enkätsvar medan flyktingenheten halverat antalet svar. Vid barn- och 

ungdomskontoret har inte tillräckligt många enkätsvar inkommit för att kunna 

presentera ett resultat. 

Totalt sett har resultaten förbättrats förutom inom ett område där resultatet är i 

nivå med 2016.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Myndighetschef 
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§ 340 Dnr IFN 2016/00594-8.0.2 

Regionskoordinator - prostitution och människohandel 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner rapporten.  

Ärendebeskrivning 

Västerås Stad fick under 2016, efter förfrågan från länsstyrelserna i 

Västmanland, Gävleborg och Uppsala, uppdraget att ansvara för anställningen 

av en regionkoordinator i arbetet mot prostitution och människohandel. 

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade sedermera att inte delta, varför 

regionskoordinatorns uppdrag omfattat Västmanland och Gävleborg. 

Regionskoordinatorfunktionen finansierades under 2016-2017 av den 

nationella samordnaren vid Länsstyrelsen i Stockholm samt länsstyrelserna i 

Västmanland respektive Gävleborg. 

Utifrån en dialog med länsstyrelserna i Västmanland och Gävleborgs län, 

nationella samordnaren, representanter för den nya Jämställdhetsmyndigheten 

samt kommunerna i Gävleborg- och Västmanalands län, föreslås en 

fortsättning av projektet under ytterligare ett år. Finansiering för 2018 sker via 

Jämställdshetsmyndigheten, länsstyrelserna i Gävleborgs- och Västmanlands 

län samt att kommunerna i respektive län använder stimulansmedel 

motsvarande 100 000 kr per län. En mera långsiktig strategi och finansiering 

har efterfrågats. För närvarande arbetar Socialdepartementet med en 

handlingsplan i arbetet mot prostitution och människohandel, som ska ligga till 

grund för Jämställdhetsmyndighetens arbete. Handlingsplanen beräknas vara 

klar i slutet av december 2017 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 341 Dnr IFN 2017/00568-1.3.2 

Uppföljning av handlingsplan mot våld i nära relationer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner rapporten.  

Ärendebeskrivning 

Handlingsplanen för kvinnofrid och mot våld i nära relationer utarbetades 

under 2016 och fastställdes av de tre sociala nämnderna i maj 2017. Planen är 

treårig och gäller till och med 2019. I delrapporten beskrivs arbetet i 

förhållande till fastställda inriktningsmål, övriga aktiviteter som bedrivits samt 

tankar kring fortsatt arbete.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 342 Dnr IFN 2017/00615-1.4.2 

Uppföljning av handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av 
ensamkommande barn och unga 2016-2017 

Beslut 

Individ och familjenämnden godkänner rapport över Uppföljning av 

handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga 

2016-2017.  

Ärendebeskrivning 

Sociala nämndernas förvaltning fick efter ett nämndinitiativ 2015 i uppdrag att 

arbeta fram en handlingsplan för utslussning av ensamkommande barn och 

unga för att ge dem bästa möjligha förutsättningar i vuxenlivet.  

2016-06-21 godkände individ- och familjenämnden ”Handlingsplan för utsluss 

i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga”. Handlingsplanen gäller 

2016-2017. 

En rapport har tagits fram för att följa upp handlingsplanen. De aktiviteter som 

tagits upp i handlingsplanen har genomförts. Ett uppföljningssystem har byggts 

upp för att framöver kunna följa ensamkommande barns möjlighet till eget 

boende och självförsörjning.  

Yrkanden 

Dorothy Bergkvist (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.    
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§ 343 Dnr IFN 2017/00655-8.2.4 

Rapport - Moduler för sociala ändamål 

Beslut 

Individ och familjenämnden godkänner ärendet Rapport - Moduler för sociala 

ändamål - behov utifrån ensamkommande barn och unga.  

Ärendebeskrivning 

I maj 2016 behandlades ett ärende i individ- och familjenämnden om att 

förprojektera 1-2 moduler för sociala ändamål utifrån behovet av HVB och 

stödboende för ensamkommande barn och unga. Individ- och familjenämnden 

har efterfrågat en rapportering gällande ärendets gång. Sociala nämndernas 

förvaltning har tagit fram en rapport som beskriver arbetet med 

förprojekteringen av moduler och förändringar av behov som medfört att 

projekteringen avslutats.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 344 Dnr IFN 2017/00653-8.5.2 

Förprojektering - boende för samsjuklighet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ge teknik- och fastighetsförvaltningen 

i uppdrag att förprojektera för ett nytt gruppboende för personer med 

samsjuklighet.  

Ärendebeskrivning 

I boendeplanen för individ- och familjenämnden 2017-2021 beskrivs behovet 

av ytterligare en gruppbostad med ca 10 platser för personer med 

samsjuklighet. I boendeplanen framkommer även att det finns små möjligheter 

att ta över befintliga lokaler, utifrån målgruppens behov. Behovet har också 

redogjorts i planeringsunderlag 2018, där kostnaden för drift och hyra 

uppskattats till 8 milj. kr under 2020.  

I investeringsbudgeten finns medel avsatt för 2019 och 2020.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att förprojektera för 

nybyggnation av gruppboende på ca 10 platser på lämplig tomt. Vid eventuell 

projektering behöver individ- och familjenämnden fortsätta planera för att 

avsätta medel för drift av verksamhet från 2019/2020 beroende på hur fort 

boendet kan beräknas bli färdigt.  

Yrkanden 

Jan Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut      

Kopia till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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§ 345 Dnr IFN 2017/00570-8.2.3 

Beredning - Placering av asylsökande ensamkommande som fyller 
18 år, 2018 

Beslut 

Gunilla Westberg, Maria Boman och Oskar Dahlberg bereder ärendet.  
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§ 346 Dnr IFN 2017/00521-1.6.1 

Revisionsrapport 2017:1 - Granskning av korruptions-
förebyggande arbete  

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer genomfört en 

granskning av det korruptionsförebyggande arbetet i staden och de helägda 

bolagen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelser och 

nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och 

förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. 

Sammantaget bedömer EY att nämnder och bolagsstyrelser i stor utsträckning 

har säkerställt en god intern kontroll för att motverka oegentligheter. 

Väsentliga styrdokument och rutiner har tagits fram och anpassats efter 

respektive verksamhet, vilket bidrar till en god kontrollmiljö. Styrdokument 

och riktlinjer är i de flesta fall nyligen reviderade. 

Utifrån granskningens slutsatser, ger EY ett antal rekommendationer i det 

fortsatta arbetet till kommunstyrelsen, styrelsen i Västerås Stadshus AB och 

samtliga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser.  

Rekommendation som är riktad till samtliga nämnder är att nämnden ska 

säkerställa att risken för korruption och andra oegentligheter beaktas i 

nämndens riskanalysarbete. 

Sociala nämndernas förvaltning anser att rekommendationerna är bra och tror 

att det kommer att leda till en ännu bättre internkontroll vad gäller mutbrott 

och till det kopplade oegentligheter i verksamheten.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 347 Dnr IFN 2017/00553-1.7.1 

Motion från (M) om Inför 24-timmarsgaranti inom socialtjänsten för 
unga 

Beslut 

Individ- och familjenämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och 

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna (M) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa 

en 24-timmaragarant inom socialtjänsten för unga. 

Individ- och familjenämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa 

en 24-timmarsgaranti inom socialtjänsten för unga som begått brott. Förslaget 

innebär ett ”varningssystem” där socialtjänsten tillsammans med polis ska 

kontakta den unges föräldrar och/eller vårdnadshavare inom 24 timmar efter 

det att han eller hon gripits för ett brott. Syftet är att staden på så sätt skapar 

möjligheter att bistå med hjälp till den unge samt dennes familj. 

Utredningen visar att det idag saknas lagliga förutsättningar att införa en 

24-timmarsgaranti då socialtjänsten och polismyndigheten har olika regelverk 

att förhålla sig till. Däremot är det viktigt att det proaktiva arbetet och att 

samverkan mellan socialtjänst och polismyndigheten fortsätter.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 348 Dnr IFN 2017/00486-1.7.1 

Motion från (M) Ansök om att bli försöksområde för 
gårdsförsäljning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till 

kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna föreslår att Västerås stad ansöker hos regeringen om att få bli 

försöksområde av vin och öl i tre år. 

Gårdsförsäljning av alkohol inte är förenlig med det svenska 

alkoholmonopolet. Om Västerås ska kunna bli försöksområde för 

gårdsförsäljning av vin och öl behöver lagstiftningen förändras.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 349 Dnr IFN 2017/00683-1.5.1 

Information: Resultat från den nationella hemlöshets-
kartläggningen 2017 

Ärendebeskrivning 

Stefan Lundin informerar i ärendet.      
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§ 350 Dnr IFN 1817197- 

Information i serveringsärende, Restaurang Royale 

Ärendebeskrivning 

Magnus Edström bereder ärendet som kommer tillbaka till nämnden för beslut 

i januari 2018.      
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§ 351 Dnr IFN 2017/00728-1.3.2 

Beredning - Riktlinje serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning 

Magnus Edström bereder ärendet som kommer tillbaka till nämnden för beslut 

i januari 2018.      
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§ 352 Dnr IFN 1816709- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

32 (42) 
Individ- och familjenämnden 2017-12-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 353 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 354 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 355 Dnr IFN 1816714- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 356 Dnr IFN 1816713- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 357 Dnr IFN 1816712- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 358 Dnr IFN 1816711- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 359 Dnr IFN 1817399- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 360 Dnr IFN 1814242- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 361 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 362 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om konferensen ”Politiker i socialtjänsten – hur klarar 

vi uppdraget” som arrangeras av SKL den 1 mars 2018. 

Västerås stad kommer att arrangera en webb-sändning så att politiker i 

nämnden kan delta i konferensen från Stadshuset. Mer information kommer till 

våren.      
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§ 363 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2018 bildas den nya förvaltningen individ- och 

familjeförvaltningen med Gunilla Westberg som direktör. 

Organisationens utformning kommer att presenteras för arbetsutskottet vid ett 

möte i början på nästa år och sedan för nämnden så snart det är möjligt efter 

det.      

 

 


