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Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift gällande ett ej verkställt beslut på grund av dröjsmål att ordna 
bostad till enskild enligt SoL .............................................................................. 25 
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Nedläggning av faderskapsutredning ............. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavareFel! Bokmärket är inte definierat. 
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Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavareFel! Bokmärket är inte definierat. 
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Umgängesbegränsning .................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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Förvaltningsdialog ............................................................................................. 38 
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Övriga frågor ..................................................................................................... 39 
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§ 196 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Cassandra Lundgren (M) att tillsammans 

med ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 197 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden anmäler inga extra ärenden.      
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§ 198 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ärende §§ 196-207 är offentliga och 

behandlas på den öppna delen av sammanträdet.  
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§ 199 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av nedanstående dokument och lägger 

dem till handlingarna. 

 

 Postlista (2019-05-16--2019-06-03) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

 Övrig information  
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§ 200 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 23, 29 och 4 juni 2019. 

 Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen 

under maj 2019.  

 

DiarieNr Datum Avs/mot/organisation  Dokumentbeskrivning HandlaggarNamn 

201900379 2019-05-10 Ambius AB 
Hyresavtal. Gäller under perioden 2019-09-01 - 2021-
08-31 Veronica Stare 

201900314 2019-05-21 Livsanda HVB 
Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-06-
01 - 2022-05-31 Magnus Edström 

201900317 2019-05-21 

Kung Karlsgården 
stöd- och 
utslussboende 

Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-05-
01 - 2022-04-30 Magnus Edström 

201900008 2019-05-09 Ahlford advokatbyrå 
Beslut att utse ombud för individ- och 
familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen Magnus Edström 

201900008 2019-05-07 
 

Ombud Jonas Boman 

201900207 2019-05-07 Droskan HVB 
Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om 
valfrihetssystem (LOV) Magnus Edström 
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§ 201 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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§ 202 Dnr IFN 2019/00082-1.2.3 

Månadsrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar denna månad inte del av en komplett 

månadsrapport då maj månads utfall ännu inte är klar utan endast en förenklad 

månadsrapport visas för nämnden.        
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§ 203 Dnr IFN 2016/00594-8.0.2 

Information om regionskoordinator – prostitution och 
människohandel 

Ärendebeskrivning 

Anna Runeson och Carmen Joro Martinez, som är förvaltningsens 

regionskoordinatorer i arbetet med prostitution och människohandel, 

informerar om sitt arbete.      
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§ 204 Dnr IFN 2019/00392-8.2.4 

Informationsärende – Sociala bostäder 

Ärendebeskrivning 

Agneta Nilsson, enhetschef bostadssociala enheten och Jasmina Andersson, 

teamledare socialkontor ekonomi informerar om arbetet i ett projekt gällande 

sociala bostäder. Rapporten förväntas vara klar till hösten.      
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§ 205 Dnr IFN 2019/00253-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner revideringen av delegationsordningen.        

Ärendebeskrivning 

2018-07-01 gjordes en ändring i Folkbokföringslagen (SFS 2018:684) 

Folkbokföringslagen 17 a § Skatteverket ska begära biträde av 

Polismyndigheten vid utredning av frågor om skyddad folkbokföring om det 

inte är obehövligt. Polismyndigheten och socialnämnden ska på Skatteverkets 

begäran lämna biträde vid utredning av frågor om skyddad folkbokföring eller 

sekretessmarkering i folkbokföringen. 

Ändringen innebär att om nämnden lämnar synpunkter eller bedömningar 

gällande den enskilde angående skyddad folkbokföring eller 

sekretessmarkering i folkbokföringen så ska nämnden avge ett yttrande. 

Förslag till revidering: 

Ärende: Beslut om att avge yttrande till Skatteverket gällande skyddad 

folkbokföring och/eller sekretessmarkering i folkbokföringen 

Lagrum: 17a § Folkbokföringslagen 

Delegat: Teamledare      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 206 Dnr IFN 2019/00214-8.2.3 

Utredning om möjlig besparing - Inga externa boenden, undersök 
möjligheten med boende i egen regi 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av utredningen av tilläggsyrkandet och anser att 

svaret på möjligheten med boende i egen regi och inga externa boenden är tillräckligt 

utrett.         

Ärendebeskrivning 

I brist på egna boendealternativ har placeringar på externa boenden varit nödvändiga 

men förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet externa boendeplaceringar. 

Detta görs bland annat genom en översyn av de boendeplatser som finns och genom 

att göra omstruktureringar och förändringar på boendeinriktning utifrån de nuvarande 

behoven.  

Förvaltningen har idag bättre möjligheter att lösa och hitta olika boende-alternativ än 

tidigare. 

Förvaltningen har granskat och undersökt flera olika alternativ på boendelösningar. På 

Jonasborg finns möjlighet att skapa 14 boendeplatser. Planeringen är att Tallbackens 

utredningsenhet våning 3, som har 12 platser, flyttas till Jonasborg och utökas med 2 

platser till totalt 14 platser. Detta innebär att Tallbackens lågtröskelboende blir ett 

renodlat lågtröskelboende med 35 platser mot dagens 23 platser. Satsningen på 

Jonasborg och Tallbacken skulle innebära en total utökning av boendeplatser för 

vuxna med missbruk/beroende och samsjuklighet med 16 platser.  

Det pågår en kartläggning och matchning av de klienter som är placerade på externa 

boenden (ca 55 personer) för att tydliggöra i vilken ordning och till vilket 

boendealternativ de skulle kunna flytta. I dagsläget finns det flera klienter på 

nämndens boenden som är klara att flytta till annat boende både inom förvaltningen 

och genom överflytt till exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). 

Förvaltningen för diskussioner med andra förvaltningar om övertagande av de klienter 

som inte längre har de behov som är individ- och familjenämndens uppdrag och 

målgrupp. Detta skulle frigöra ytterligare boendeplatser på förvaltningens boenden. 

Enheten för vuxna med missbruk (IFF) och biståndsenheten funktionsnedsättning 

(VOF) kommer vid behov att genomföra professionella samråd för att säkerställa att 

klienterna placeras i den boendeform som matchar klientens behov. Enheterna 

planerar även att genomföra en gemensam workshop under hösten 2019 för att titta 

vidare på samverkansformer.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
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§ 207 Dnr IFN 2019/00345-4.2.2 

Nämndinitiativ från (S), (L), (MP) och (C) – Ändra serveringstiderna 
i Västerås 

Beslut 

Individ- och familjenämnden bordlägger ärendet. 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen får i uppdrag att se 

över gällande riktlinjer och upprättar förslag på förändringar och tillägg i 

dessa. Detta för att tydliggöra vilka möjligheter som finns och vilka krav som 

ställs på företagare vid ansökan om utökade serveringstider.         

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjeförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett underlag för 

bedömning av möjligheten att ett fåtal företagare ges generösare 

serveringstider. Av yttrandet framkommer att det inte föreligger några hinder 

för att en utökning av serveringstider kan beviljas. Dock kan inte individ- och 

familjeförvaltningen uttala sig om hur många sökande som kommer att beviljas 

ett utökat serveringstillstånd. En individuell prövning enligt alkohollagen 

måste alltid göras, det vill säga det finns ingen generell rätt att få servera 

alkohol utanför normaltiden.      

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att ärendet ska bordläggas till extranämnden den 27 

juni.       

Proposition 

Ordföranden finner att nämnden anser att ärendet ska bordläggas.      
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§ 208 Dnr IFN 2019/00195-1.7.1 

Remiss - Motion från (SD) om närvarohöjande åtgärd för centrala 
samhällsinformationsmöten utformade för nyanlända 

Beslut 

Individ- och familjenämnden återremitterar ärendet och vill att förvaltningen 

ska ta fram en mer detaljerad närvarostatistik över deltagarna som besöker 

samhällsorientering- och väglednings verksamheter. 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna (SD) har i en motion inkommit med yrkanden avseende 

åtgärder som höjer närvaron vid samhällsorientering för nyanlända. Det är 

arbetsförmedlingen som ansvarar för närvaron vid samhällsorientering varför 

motionen föreslår lämnas utan åtgärd.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 209 Dnr IFN 2019/00319-1.7.1 

Remiss - Motion från (SD) om att införa en lönetrappa för 
socionomer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden återremitterar ärendet och vill att yttrandet kompletteras 

med en utförligare beskrivning av begreppet lönetrappa samt en beskrivning av hur 

förvaltningen jobbar med karriärtjänster. 

Förslag till beslut 

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

kommunstyrelsen.         

Ärendebeskrivning 

Utgångspunkten i den svenska lönemodellen är en individuell och differentierad 

lönesättning. Arbetsgivaren behöver kunna använda lönen som ett styrmedel genom 

att göra individuella bedömningar kring prestation kopplat till lönesättning och 

löneutveckling. Med detta som utgångspunkt skulle ett införande av en lönetrappa 

utifrån erfarenhet i yrket innebära ett kraftigt avsteg från den grundläggande kärnan 

inom svensk lönepolitik. Ansvarig chef behöver fullt ut kunna använda lönesättning 

som ett styrmedel i sin verksamhet genom att, utifrån stadens och verksamhetens 

lönekriterier, göra individuella bedömningar kring prestation kopplat till lönesättning 

och löneutveckling. Utifrån detta kan förvaltningen inte rekommendera införandet av 

en lönetrappa.     

Många ärenden är komplexa med en hög svårighetsgrad och kräver mycket av 

medarbetaren i såväl kompetens som erfarenhet. Förvaltningen har satsat på ett 

gediget introduktions-program för nyanställda och ett nära arbetsledarstöd. Olika 

personer behöver olika lång tid på sig för att bli mer och mer självständig i sin roll och 

vartefter denna utveckling sker anpassas fördelning av ärenden av arbetsledare. Att 

däremot kunna anställa socionomer till så kallade lättare tjänster är inte möjligt då 

förvaltningens samtliga verksamhetsuppdrag innebär mycket kvalificerade 

arbetsuppgifter på en hög kompetensnivå. Lättare arbeten som inte kräver den nivån 

finns inte att tillgå. Många ärenden är komplexa med en hög svårighetsgrad och 

kräver mycket av handläggaren i såväl kompetens som erfarenhet. Utifrån detta har 

också en satsning gjorts på ett nära arbetsledarstöd genom utökat antal arbetsledare, 

införandet av seniorhandläggare och specialister på vissa enheter. Med ovanstående 

som bakgrund bedömer förvaltningen att det inte är möjligt att anställa socionomer till 

så kallade lättare tjänster.            

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar på återremiss av ärendet.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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§ 210 Dnr IFN 2019/00367-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan för fritidsgård och klubb 2020-2026 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det 

till nämnden för idrott, fritid och förebyggand.      

Ärendebeskrivning 

Grundskolenämnden beslutade 2018-02-20 att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till handlingsplan för 

fritidsgårdsverksamheten och öppen fritidsverksamhet för 10 – 12- åringar i 

Västerås för åren 2020 – 2026. Utifrån den nya organisationen i Västerås stad 

har kultur-, idrotts-, och fritidsförvaltningen tagit över arbetet och efter beslut i 

nämnden för idrott, fritid och förebyggande har förslag på handlingsplan 

skickats på remiss till bl. a. individ- och familjenämnden. 

Av underlaget till förslaget framgår att ett gediget arbete ligger bakom 

förslaget och individ- och familjenämnden konstaterar att delar som är av stor 

vikt för nämndens målgrupp lyfts fram. Det finns dock anledning att fundera 

över varför värdegrunden skiljer sig från den som kommunfullmäktige beslutat 

ska gälla för Västerås stad.       

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Nämnden för idrott- fritid och förebyggande              
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 211 Dnr IFN 2019/00263-1.2.3 

Remiss - Gemensam utvecklingsplan för 4 Mälarstäder (4M) 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har inga synpunkter på utvecklingsplanen.        

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjeförvaltningen har fått en remiss om den Gemensamma 

utvecklingsplanen för 4 Mälarstäder. Yttrandet ska vara Fyra Mälarstäder 

Eskilstuna tillhanda senast den 8 juli 2019.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr IFN 2019/00359-1.7.1 

Remiss - Ds 20197 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella 
organisationer inom brottsofferområdet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar remissvaret som sitt eget och översänder till 

Arbetsmarknadsdepartementet.               

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat en remiss, Ds2019:7 Ny modell för 

statsbidrag till vissa ideella organisationer, till Västerås stad. 

Kommunstyrelsen har överlämnat den till individ- och familjenämnden att 

svara på. Svaret ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast den 15 

augusti.  

Promemorian innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska 

förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer 

inom brottsofferområdet. Det ska också säkerställa att det offentliga ansvaret 

för stöd till brottsoffer inte undergrävs, d.v.s. att medel ska användas till det 

som är tänkt. 

För att underlätta hanteringen av statsbidrag inom området föreslås en ny 

förordning om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver verksamhet 

med huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga eller 

motverka brott inom områdena: 

 våld mot kvinnor, 

 våld i nära relation, 

 hedersrelaterat våld och förtryck 

 prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

Såsom förslaget är utformat är bedömningen att det skulle uppnå syftet att 

förenkla hanteringen av statsbidrag inom området och också motverka att 

kostnader för det kommunala ansvaret enligt Socialtjänstlagen bekostas av 

medel tänkta att stärka organisationers möjlighet att vara röstbärare och ge 

kompletterande service till medborgarna.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut      

Kopia till 

Arbetsmarknadsdepartementet                 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 213 Dnr IFN 2019/00248-1.7.1 

Samrådsremiss - Utvecklingsprogram för Lögarängsområdet 

Beslut 

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

överlämnar det till kommunstyrelsen.        

Ärendebeskrivning 

Lögarängsområdets omgivningar ska vara en attraktiv och trygg mötesplats i 

Västerås och ska präglas av en miljö med god framkomlighet och 

tillgänglighet för individ- och familjenämndens målgrupper som kan ha både 

kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar.  

Allmänna ytor, både inomhus och utomhus, såsom parkeringar, parker och 

passager ska vara tilltalande och präglas av en god överblickbarhet och 

orienterbarhet så att människor inte påverkas av att undvika vissa platser som 

exempelvis ödsliga ytor eller mörka skrymslen. Individ- och 

familjeförvaltningens fältande socialsekreterare har under en längre tid haft 

synpunkter på belysningen på Lögarängen och önskar att den blir betydligt 

bättre i framtiden för att öka säkerheten och trivseln för alla som vistas där. 

Det är viktigt att det finns trygga, säkra och lättillgängliga grönområden/ 

lekområden med kvaliteter och stimulans både för barn och vuxna.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 214 Dnr IFN 2019/00353-1.7.1 

Remiss - förslag på planeringsunderlag för Tillberga 

Beslut 

Individ- och familjenämnden anta yttrandet som sitt eget och överlämnar det 

till stadsbyggnadsförvaltningen.        

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen innebär förändringar i områdets innehåll och struktur. Flera 

funktioner och verksamheter tillkommer som t.ex. bostäder, förskola och 

arbetsplatser. Individ- och familjenämnden anser att dessa funktioner behöver 

integreras med varandra för att kunna uppnå en god social hållbarhet i 

området.  

Utformningen av området och dess utemiljöer ska bidra till en attraktiv och 

trygg mötesplats och miljö med god framkomlighet och tillgänglighet för 

nämndens målgrupper som kan ha både kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättningar. Allmänna ytor, stråk, parker och passager ska vara 

tilltalande och präglas av en god överblickbarhet och orienterbarhet så att 

människor inte påverkas av att undvika vissa platser som exempelvis ödsliga 

ytor eller mörka skrymslen.  

Utöver detta så behöver barnperspektivet lyftas fram och det är viktigt att det 

finns trygga och lättillgängliga grönområde/lekområden med kvaliteter och 

stimulans för barns lek.  

Nämnden ser även positivt på nytillskott av bostäder och ser gärna att det 

byggs effektiva och prisvärda lägenheter i varierande storlek som blir ett bra 

tillskott till bostadsmarknaden i Västerås men som även öppnar möjligheter för 

nämndens målgrupper.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Stadsbyggnadsförvaltningen              
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§ 215 Dnr IFN 2017/00545-1.6.2 

Tillsynsärende - klagomål från enskild angående nämndens 
handläggning av barnavårdsärenden 

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) inkommer den 6 maj 2019 med 

begäran om yttrande enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen då enskild inkommit 

med klagomål gällande handläggningen i barnavårdsärende.      

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 216 Dnr IFN 2019/00362-1.6.2 

Tillsynsärende - övervägande att ansöka om utdömande av 
särskild avgift gällande ett ej verkställt beslut på grund av 
dröjsmål att ordna bostad till enskild 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) inkommer den 13 maj 2019 med 

begäran om yttrande med anledning av ej verkställt beslut.       

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr IFN 2019/00343-1.3.2 

Beredningsärende - Handlingsplan för beställning, upphandling, 
konkurrensutsättning och avtalsuppföljning 2020-2024 

Ärendebeskrivning 

Jenny Janestam, enhetschef på beställarenheten vård- och 

omsorgsförvaltningen bereder ärendet för nämnden.      
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§ 218 Dnr IFN 1816713- 
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§ 219 Dnr IFN 1816714- 
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§ 220 Dnr IFN 1816715- 
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§ 221 Dnr IFN 1817400- 
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§ 222 Dnr IFN 1814243- 
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§ 223 Dnr IFN 1816709- 
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§ 224 Dnr IFN 1817269- 
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§ 225 Dnr IFN 1817275- 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

35 (39) 
Individ- och familjenämnden 2019-06-12 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 226 Dnr IFN 1817159- 
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§ 227 Dnr IFN 1823379- 
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§ 228 Dnr IFN 1823378- 
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§ 229 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Westberg informerar om projektet Socialtjänstens hus, vad som 

beslutats och hur planen ser ut framåt. 

Planerad inflyttning är hösten 2021.      

 

 

Ann-Louise Molin Östling informerar nämnden om ett extra 

nämndsammanträde kl 13-15 den 27 juni. 
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§ 230 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 
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