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§ 247 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Cassandra Lundgren (M) att tillsammans med 
ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 248 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Inga extra ärenden anmäls.      
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§ 249 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan.  
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§ 250 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

Ärendebeskrivning 

 Postlista över in- och utgående ärenden (2018-09-18--2018-11-12) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

 Övrig information som cirkulerat i nämndspärmen 
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§ 251 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 

 Individ- och familjenämndens arbetsutskotts beslut enligt protokoll från 
sammanträden 24 och 26 september samt 2, 8, 10, 15, 17, 24 och 30 okt 
samt 6, 13 och 20 nov 2018. 

 Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 
september och oktober 2018. 

 Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 
verksamhetssystemen proCapita och AlkT under september/oktober 2018. 

Avs/mottagare   Dokumentbeskrivning 

 Socionomkraft   Beslut om avslag på begäran av utlämnande av delar av anbud 

 Klara D AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Vårdlänken bemanning och 
rekrytering Sverige AB 

 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Teambo Konsult AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Te Crea Care AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Svensk vårdsupport 
Socionom AB 

 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Socionomkraft AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Seequaly AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Medkomp Vårdbemanning  
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Bemannia AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Stockholms kommun   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, Bromstensgården, 2018‐11‐15‐‐2021‐11‐14 

 Region Västmanland   Avtal ‐ för verksamhet vid Ungdomsmottagning i Västerås kommun 

  

 Överenskommelse mellan Västerås stad, Svenska kyrkan Västerås och Västerås 
Stadsmission om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande kontaktcenter/mötesplats 
för utsatta EU‐medborgare. Gäller under perioden 2018‐11‐01 ‐ 2019‐03‐31 

 Handläggare, Individ‐ och 
familjeförvaltningen   Beslut att utse ombud för individ‐ och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen  

    Beslut att utse ombud för individ‐ och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen  

 Dedicare AB 
 Avtal, Personaltjänster ‐ bemanning, 2018‐11‐01‐‐2020‐10‐31 med möjlighet till 
förlängning ett + ett år 

 Livsanda HVB Askim   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Sida vid Sida   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

  
 Överenskommelse om brukarundersökning IFO 2018. Uppdraget pågår under perioden 
2018‐10‐05 till 2018‐11‐02 

 krica Behandling och 
Utbildning AB   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Krica Behandling och   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 
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Utbildning AB 

 Humana AB   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Cura Tibi AB   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Ergonomi & Rehabilitering  
 Avtal gällande arbetsterapitjänster vid boendena Tallbacken, Markörgatan 2 och Skillsta 
gruppbostad, Västerås stad, Gäller från och med 2018‐11‐01 

  
 Överenskommelse gällande 2018 års hemlöshetskartläggning i Västerås stad. Uppdraget 
pågår 2018‐10‐01 ‐ 2019‐03‐01 

 Dantea Omsorg AB   Kontrakt, HVB och enligt LOV, Örbyhus Ungdomshem, 2018‐10‐01‐2021‐09‐30 

 Fzon AB   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, Frizons stödboende, 2018‐10‐01‐‐2021‐09‐30 

 Dedicare AB   Inhyrd konsult, barn och ungdom ‐ 2018‐09‐01‐‐2018‐10‐31 

 Socionomuthyrning   Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom ‐ 2018‐10‐02‐‐2018‐12‐31 

 Dedicare AB 
   Inhyrd konsult, Samhällsvårdsenheten barn och ungdom ‐ 2018‐10‐01‐‐2018‐12‐31 

 Celsus Advokatbyrå   Beslut att utse ombud för individ‐ och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen  

    Beslut att utse ombud för individ‐ och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen  

 Viksjö Gård 
Behandlingshem & 
Psykoterapeutiskt Center   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2018‐07‐15‐‐2021‐07‐14 

 Attendo Ungbo   Tilläggsavtal om placering stödboende ‐ gäller 180601‐180831 

 Attendo Ungbo    Avtal om placering HVB och stödboende gällande enskild 

 Ahlford advokatbyrå   Beslut att utse ombud för individ‐ och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen 

 Gävle kommun   Svar på begäran om överflyttning av ärende 

 Elisabethgården AB 
 Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, Elisabethgårdens Akut‐ och utredningshem, 
2018‐10‐01‐‐2021‐09‐30 

 Trollhättans stad   Svar på begäran om överflyttning av ärende 

 Nytida AB   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, HVB Strömmen, 2018‐07‐15‐‐2021‐07‐14 

 Patia AB 
 Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, Patia Kung Karlsgården HVB, 2018‐10‐01‐‐
2021‐09‐30 

 Den Öppna Dörren   Delegationsbeslut gällande ansökan om stöd för genomförande av projekt 

 Familjehemsbanken    Avtal ‐ Familjehemsenheten ‐ 2018‐07‐18 ‐ 2019‐09‐18 

    Tilläggsavtal ‐ Upphandling av förtroendetandläkare 

 Lejongruppen AB   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2018‐10‐01‐‐2021‐09‐30 

    Yttrande i mål 5234‐18 

 Magelungen Utveckling AB   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2018‐10‐01‐‐2021‐09‐30 

    Ordförandebeslut gällande begäran om radering av personuppgifter 

 Sida vid Sida AB   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Alternatus HVB Villan    Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Riande AB   Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 Morgården vård och 
behandling AB   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2018‐09‐15‐‐2021‐09‐14 

    Beslut om begäran om överflytt av ärende 

    Begäran om överflyttning av ärende 
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§ 252 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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§ 253 Dnr IFN 2018/00748-1.6.2 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen per den 
30 september 2018 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporteringen av ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen per den 30 september 2018 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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§ 254 Dnr IFN 1817388- 

Information - Månadsstatistik 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten innehållande statistik 
gällande försörjningsstöd och vårdkostnader samt behovsbladet bostad och lägger 
dem till handlingarna. 

Individ- och familjenämnden yrkar bifall till nedanstående tilläggsyrkande.  

 

Tilläggsyrkande 

Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Lundberg (L), Jonas Berglind (S), 
Dorothy Bergkvist (C), Marie Sundström (MP), Nesrin Deriki Önen (S), 
Anders Nilsson-Sköld (S), Malin Kauranen (S), Tobias Revenäs (L) och 
Erik Kihlberg (C) lämnar in ett tilläggsyrkande med följande motivering: 

 

Med anledning av månadsstatistiken för november 2018 

”I den månadsraport som förvaltningen presenterar, ser vi en överträdelse av 2018 
års budgetnivå. Utifrån det vill vi ge individ- och familjeförvaltningen uppdraget: 

- att senast på januari månads nämndsammanträde återkomma med förslag på 
ytterligare åtgärder för att få en budget i balans 2019.” 

 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) och Marcus Jacobson (M) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 
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§ 255 Dnr IFN 1814158- 

Information – Besök från revisionen gällande revisionsrapport av 
ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna Gunnar Uhlin och Elisabeth Löf informerar om Revisionsrapport 
2018:4 Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden.      
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§ 256 Dnr IFN 2018/00544-1.3.2 

Beredning – Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Ärendebeskrivning 

Beredning av ärendet. 

Päivi Viisteensaari och Maria Rönnlund enhetschefer socialkontor ekonomi 
föredrar ärendet.  

Nämnden kommer att ha politiska överläggningar inom grupperna och ett beslut 
förväntas fattas i början av 2019. 
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§ 257 Dnr IFN 2018/00747-1.2.3 

Beredning – Riktlinjer för föreningsstöd 

Ärendebeskrivning 

Beredning av ärendet. 

Jonas Boman, verksamhetschef vuxen, föredrar ärende      

Beslut förväntas fattas i december 2019. 
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§ 258 Dnr IFN 2018/00756-8.2.3 

Muntlig beredning – Placering av asylsökande ensamkommande som 
fyller 18 år, 2019 

Ärendebeskrivning 

Beredning av ärendet. 

Gunilla Westberg, förvaltningsdirektör, föredrar ärendet.      

Beslut förväntas fattas i december 2019. 
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§ 259 Dnr IFN 2018/00627-1.6.2 

JO-anmälan – handläggningen i enskilt ärende 

2884-2018 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till Riksdagens ombudsmän JO.  

Ärendebeskrivning 

Riksdagens ombudsmän JO inkommer den 13 september 2018 med begäran om 
yttrande över en anmälan.  

Kopia till 

Riksdagens ombudsmän JO              
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§ 260 Dnr IFN 2018/00643-1.6.2 

Tillsynsärende – klagomål från enskild angående handläggning av 
enskilt ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till Inspektionen för vård och omsorg.       

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 14 september 2018 med 
begäran om yttrande enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen då enskild inkommit med 
klagomål gällande handläggningen i ett ärende.      

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

20 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 261 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 21 september 2018 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              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

21 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 262 Dnr IFN 2018/00684-1.6.2 

Tillsynsärende – övervägande att ansöka om utdömande av särskild 
avgift på grund av ej verkställt beslut av kontaktfamilj i enskilt ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till Inspektionen för vård och omsorg.        

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 2 oktober 2018 med 
begäran om yttrande enligt 16 kap 6a § socialtjänstlagen med anledning av ej 
verkställt beslut.      

Kopia till 

Inspektionen för vård och omsorg              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

22 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 263 Dnr IFN 2018/00712-1.6.2 

Tillsynsärende – klagomål från enskild angående handläggning av 
enskilt ärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till Inspektionen för vård och omsorg efter rättelse av en mening i 
yttrandet.  

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 16 oktober 2018 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 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

23 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 264 Dnr IFN 2018/00716-1.6.2 

Tillsynsärende – klagomål från enskild angående nämndens 
handläggning av barnavårdsärende 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet som sitt eget och 
överlämna det till Inspektionen för vård och omsorg.        

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommer den 16 oktober 2018 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              

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

24 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 265 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

25 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 266 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

26 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 267 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

27 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 268 Dnr IFN 1816709- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

28 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 269 Dnr IFN 1817391- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

29 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 270 Dnr IFN 1814240- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

30 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 271 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Ingenting att rapportera.      

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (31) 
Individ- och familjenämnden 2018-11-21 

 

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

     

 

§ 272 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 
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