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§ 1 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll.  
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§ 2 Dnr IFN 1817317- 

Anmälan av extra ärenden 
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§ 3 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan och 

beslutar att §§ 1-20 är offentliga och behandlas på den öppna delen av 

sammanträdet.  
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§ 4 Dnr IFN 1817385- 

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 Postlista (2018-12-12—2019-01-22) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 
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§ 5 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 20, 27 och 28 december 

2018 samt 3, 10, 17 och 24 januari 2019. 

• Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen 

under december 2018. 

• Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde 

i verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under december 

2018  

2019-01-28  Migrationsverket  Anslutningsavtal för Migrationsverkets e-tjänst "Ansök om statlig ersättning" 

 2019-01-19  Region Västmanland 
 Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel 

 2019-01-24  Region Västmanland 
 Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om 
samverkan kring vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

 2019-01-22  Region Västmanland 

 Överenskommelse  mellan Region Västmanland och Västerås stad om samverkan kring barn 
och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk 
problematik. Gäller från 1 april 2018 tillsvidare 

 2019-01-16  Ability Care AB  Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-02-01 - 2022-01-31 

 2019-01-15  Ability Care AB  Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-02-01 - 2022-01-31 

 2019-01-17  Socialstyrelsen  BBIC Licensavtal 

 2019-01-17    Personuppgiftsbiträdesavtal 

 2019-01-17  Vägarna Vidare AB  Avslag på ansökan gällande HVB enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) 

 2019-01-14  Carlsson & Co  Beslut att utse ombud för individ- och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen 

 2019-01-14  Allviken vård AB   Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-01-01 - 2021-12-31 

 2019-01-09  Östagården Tärnsjö AB  Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-01-01 - 2021-12-31 

 2019-01-11 
 Carlsson & Co 
Advokatbyrå  Beslut att utse ombud för individ- och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen  

 2019-01-10 
 Carlsson & Co 
Advokatbyrå  Beslut att utse ombud för individ- och familjenämnden enligt 10 kap 2§ Socialtjänstlagen  

 2019-01-09  Migrationsverket  Anslutningsavtal för Migrationsverkets e-tjänst "Ansök om statlig ersättning" 

 2019-01-08  Region Västmanland 
 Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel 

 2019-01-08  Region Västmanland 
 Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om 
samverkan kring vuxna personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 

 2019-01-04  Region Västmanland 

 Överenskommelse  mellan Region Västmanland och Västerås stad om samverkan kring barn 
och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk 
problematik.  

 2019-01-04  Ability Care AB  Kontrakt, HVB och stödboende enligt LOV, 2019-02-01 - 2022-01-31 
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§ 6 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. 

Ärendebeskrivning 

• 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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§ 7 Dnr IFN 2019/00082-1.2.3 

Månadsrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten, statistik gällande 

försörjningsstöd och vårdkostnader och behovsbladet bostad och lägger dem till 

handlingarna.  
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§ 8 Dnr IFN 2019/00025-1.5.2 

Överenskommelse mellan Region Västmanland och Västerås stad om 
samverkan kring personer med missbruk eller beroende av alkohol, 
narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel, redaktionella ändringar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner att redaktionella ändringar gjorts, 

exempelvis så att ”Landsting” ändrats till ”Region” och att giltighetstiden förlängs i 

avvaktan på en större översyn samt ger förvaltningen i uppdrag att inleda översynen 

av överenskommelsen tillsammans med Region Västmanland.        

Ärendebeskrivning 

Överenskommelsen hade sista giltighetsdatum 2018-03-31. Den behandlades i 

Strategiska regionala beredningen i Västmanland 2018-04-06 då beredningen 

godkände att redaktionella ändringar görs samt att giltighetstiden förlängs i avvaktan 

på en större översyn. Av oklar anledning har överenskommelsen därefter inte 

kommit till Västerås stad förrän slutet av 2018 varför ärendet kan behandlas först nu.    

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att inleda 

översynen av överenskommelsen tillsammans med Region Västmanland.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anna Lundbergs (L) yrkande och finner att 

nämnden bifaller yrkandet. 

Kopia till 

Region Västmanland 
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§ 9 Dnr IFN 2019/00054-1.5.2 

Överenskommelse mellan Region Västmanland och Västerås stad om 
samverkan avseende barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 
och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner att redaktionella ändringar gjorts, 

exempelvis så att ”Landsting” ändrats till ”Region” och att giltighetstiden förlängs i 

avvaktan på en större översyn samt ger förvaltningen i uppdrag att inleda översynen 

av överenskommelsen tillsammans med Region Västmanland.        

Ärendebeskrivning 

Överenskommelsen hade sista giltighetsdatum 2018-03-31. Den behandlades i 

Strategiska regionala beredningen i Västmanland 2018-04-06 då beredningen 

godkände att redaktionella ändringar görs samt att giltighetstiden förlängs i avvaktan 

på en större översyn. Av oklar anledning har överenskommelsen därefter inte 

kommit till Västerås stad förrän slutet av 2018 varför ärendet kan behandlas först nu.      

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att inleda 

översynen av överenskommelsen tillsammans med Region Västmanland.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anna Lundbergs (L) yrkande och finner att 

nämnden bifaller yrkandet. 

 

Kopia till 

Region Västmanland 
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§ 10 Dnr IFN 2019/00055-1.5.2 

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i 
Västmanland om samverkan kring vuxna personer med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning  

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner att redaktionella ändringar gjorts, 

exempelvis så att ”Landsting” ändrats till ”Region” och att giltighetstiden förlängs i 

avvaktan på en större översyn samt ger förvaltningen i uppdrag att inleda översynen 

av överenskommelsen tillsammans med Region Västmanland.        

Ärendebeskrivning 

Överenskommelsen hade sista giltighetsdatum 2018-03-31. Den behandlades i 

Strategiska regionala beredningen i Västmanland 2018-04-06 då beredningen 

godkände att redaktionella ändringar görs samt att giltighetstiden förlängs i avvaktan 

på en större översyn. Av oklar anledning har överenskommelsen därefter inte 

kommit till Västerås stad förrän slutet av 2018 varför ärendet kan behandlas först nu.      

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att inleda 

översynen av överenskommelsen tillsammans med Region Västmanland.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anna Lundbergs (L) yrkande och finner att 

nämnden bifaller yrkandet. 

 

Kopia till 

Region Västmanland    
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§ 11 Dnr IFN 2018/00852-1.3.6 

Nämndinitiativ från (M) och (KD) - Kartlägg behovet av insatser för 
återvändande IS-anhängare 

Beslut 

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

nämndinitiativet ”Kartlägg behovet av insatser för återvändande IS-anhängare”.  

Reservation 

Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.     

Ärendebeskrivning 

(M) och (KD) lämnade in ett nämndinitiativ den 20 december 2018 med rubriken 

”Kartlägg behovet av insatser för återvändande IS-anhängare”.  

Yrkande 

Patric Sjölund (SD) lämnar in ett tilläggsyrkande: 

”Även om det i nuläget ej är brottsligt att vara medlem i en terrororganisation så 

måste man ha det i åtanke och ta det i beaktande när man kartlägger behovet av 

insatser för återvändande IS-anhängare.  

Vilka insatser som det kan komma att bli tal om. 

Det ska inte kunna ses som något positivt för kommunens invånare. 

Vi Sverigedemokrater anser det vara avskyvärt att stödja och verka som anhängare 

till terroristgrupper.” 

 

Anna Lundberg (L) och Jonas Berglind (S) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Patric Sjölunds (SD) tilläggsyrkande och finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen    
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§ 12 Dnr IFN 2018/00690-1.6.2 

Avtalsuppföljning – Nytida, Eken 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna handlingsplanen samt 

förlängning av drift av särskilt boende Eken med ett år för perioden 

2020-02-01—2021-01-31.        

Ärendebeskrivning 

Nytida AB driver särskilt boende Eken sedan 1 januari 2017. Nuvarande avtal avser 

perioden 2017-01-01—2020-01-31 med möjlighet till förlängning med ett år.  

Under november månad 2018 genomförde tjänstemän på uppdrag från individ- och 

familjenämnden uppföljning av verksamheten. 

15 områden granskades och bedömdes vid uppföljningen. För 12 av dem bedömdes 

att leverantören följer avtal varav två med förbättringskrav, brandskydd samt 

kompetensutveckling/handledning. För tre områden, hälso- och sjukvårdsansvar, 

samverkan samt systematiskt kvalitetsarbete avseende avvikelsehantering SoL 

bedömdes leverantören inte följa avtal.  

Vid nämndens sammanträde 2018-12-20 redogjorde utföraren muntligen för hur 

bristerna skyndsamt ska åtgärdas och har åtgärdats. Nämnden beslutade vidare vid 

sammanträdet att utföraren skriftligen, senast den 2019-01-10, ska inkomma med en 

handlingsplan som beskriver hur bristerna i de uppmärksammade områdena har 

åtgärdats och muntligt redovisa dessa på nämndens sammanträde 2019-01-31.  

Handlingsplan har inkommit. Förvaltningen gör bedömningen att inkomna 

handlingar uppfyller ställda krav och föreslår att handlingsplanen ska godkännas 

samt att förlänga avtalet av driften av Eken med ett år för perioden 2020-02-01—

2021-01-31. Efter aktuell förlängning finns det ingen möjlighet till ytterligare 

förlängning.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
 

Övrigt 

Regionchef Niklas Lundin och verksamhetschef Marielle Larsson från Nytida deltar 

vid sammanträdet. 

 

Kopia till 

Nytida AB 
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§ 13 Dnr IFN 2018/00776-1.6.2 

Avtalsuppföljning – Nytida, Furan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna handlingsplanen samt 

förlängning av drift av särskilt boende Furan med ett år för perioden 

2020-02-01—2021-01-31.        

Ärendebeskrivning 

Nytida AB driver särskilt boende Furan sedan 1 januari 2017. Nuvarande avtal avser 

perioden 2017-01-01—2020-01-31 med möjlighet till förlängning med ett år.  

Under november månad 2018 genomförde tjänstemän på uppdrag från individ- och 

familjenämnden uppföljning av verksamheten. 

15 områden granskades och bedömdes vid uppföljningen. För 12 av dem bedömdes 

att leverantören följer avtal varav ett med förbättringskrav, brandskydd. För tre 

områden, hälso- och sjukvårdsansvar, samverkan samt systematiskt kvalitetsarbete 

avseende avvikelsehantering SoL bedömdes leverantören inte följa avtal.  

Vid nämndens sammanträde 2018-12-20 redogjorde utföraren muntligen för hur 

bristerna skyndsamt ska åtgärdas och har åtgärdats. Nämnden beslutade vidare vid 

sammanträdet att utföraren skriftligen, senast den 2019-01-10, ska inkomma med en 

handlingsplan som beskriver hur bristerna i de uppmärksammade områdena har 

åtgärdats och muntligt redovisa dessa på nämndens sammanträde 2019-01-31.  

Handlingsplan har inkommit. Förvaltningen gör bedömningen att inkomna 

handlingar uppfyller ställda krav och föreslår att handlingsplanen ska godkännas 

samt att förlänga avtalet av driften av Furan med ett år för perioden 2020-02-01—

2021-01-31. Efter aktuell förlängning finns det ingen möjlighet till ytterligare 

förlängning.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

 

Övrigt 

Regionchef Niklas Lundin och verksamhetschef Marielle Larsson från Nytida deltar 

vid sammanträdet. 

 

Kopia till 

Nytida AB 
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§ 14 Dnr IFN 2018/00213-2.5.8 

Slutrapport – Projektet Länken 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av slutrapporten och lägger den till handlingarna 

samt överlämnar den till Länsstyrelsen Västmanland.        

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har beviljat statsbidrag till ett projektarbete kring hemlösa, tidigare 

ensamkommande unga i Västerås Stad. 

Syftet med projektet, som fått namnet Länken, har varit att kartlägga tidigare 

ensamkommande hemlösa, att förmedla korrekt samhällsinformation, samt motivera 

målgruppen att ta emot Migrationsverkets erbjudande om boende.  

Två medarbetare har arbetet heltid i Länken från juni till december 2018, under 

ledning av en styrgrupp bestående av representanter från Västerås Stad, 

Migrationsverket och Polisen. 

Länken har kartlagt 48 tidigare ensamkommande hemlösa, samtliga unga män 

mellan 18-20 år som fått avslag på sin asylansökan. Flera har omfattats av ”nya 

gymnasielagens” nya möjlighet till uppehållstillstånd som trädde i kraft den 1 juli. 

Ingen av de hemlösa har kunnat motiveras att välja boende via Migrationsverket. 

Skälen till att vara kvar i Västerås utan fast boende beskrivs vara nätverkets 

betydelse: vänner, tidigare professionella och civila aktörer. Många har även fortsatt 

skolgång och beskriver skolan som sitt enda egentliga sammanhang. 

Länken har uppmärksammat att korrekt och samlad information inte alltid lämnats 

till målgruppen och ser behov av förbättrad samverkan och mellan de aktörer som 

träffar målgruppen.      

Yrkanden 

Jonas Berglind (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Länsstyrelsen Västmanland  
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§ 15 Dnr IFN 2018/00754-1.3.2 

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna förslag på riktlinje.  

Ärendebeskrivning 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår för nämndens del från övergripande mål och 

grundläggande värderingar i Socialtjänstlagen (SoL). För att arbeta systematiskt med 

kvalitet krävs ett ledningssystem. 

Med andra ord är ett ledningssystem ledningens verktyg för att leda, planera, 

kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Enligt föreskriften (SOSFS 

2011:9) ska verksamheten identifiera, beskriva och fastställa de processer som 

behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta i sin tur ska ligga till grund för 

förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner. 

Inom socialtjänsten i Västerås valde man redan 2012 att använda stadens intranät - 

Insidan – Så jobbar vi - till det digitala stödet för ledningssystemet. Det är där 

nämnden har sina processer och rutiner som stöd för alla delar av det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 16 Dnr IFN 2018/00544-1.3.2 

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna riktlinjerna för handläggning av 

ekonomiskt bistånd.     

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden i Västerås stad har tagit fram riktlinjer för 

handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialkontor ekonomi har till stöd vid 

bedömningen av de vanligaste biståndsansökningarna utformat Riktlinjer för 4 kap 1 

och 2 §§ Socialtjänstlagen (SoL).  

Riktlinjerna ska ses som vägledande och är ett komplement till Socialstyrelsens 

Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten 2013 och SOSFS 2013:1  

Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas 

som absoluta regler. Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid 

göras och om det finns sakliga skäl kan det göras avsteg från normalfallen. 

Utgångspunkten vid den individuella behovsprövningen är vad som skiljer den 

enskilde från andra i samma situation.        

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 17 Dnr IFN 2018/00797-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förändringarna i delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dessa föranleder 

förändringar i delegationsordningen gällande boendekostnader och skäligt rådrum 

för boendekostnad.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      
 

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 18 Dnr IFN 2019/00024-1.4.1 

Återrapportering årsplan 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ta del av Återrapportering årsplan 2019 och 

lägga den till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden lämnade i april 2018 in ett planeringsunderlag till 

kommunstyrelsen för årsplan 2019. Denna återrapportering syftar till att vara en 

kortfattad sammanfattning av nämndens verksamhetsplan och övergripande beskriva 

planerad verksamhet för 2019. Här görs också en bedömning över förutsättningarna 

att, inom beslutad budgetram på 818,3 mnkr, genomföra nämndens uppdrag och 

uppnå verksamhetens mål.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen           
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§ 19 Dnr IFN 2018/00796-1.4.1 

Verksamhetsplan 2019 

Sammanträdet ajourneras under paragrafen för överläggning inom nämnden utan 

tjänstemän. 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2019 

inklusive bilagorna nedan samt tilläggsyrkandet från (S),(L), (C), (MP) (M), (KD). 

• Åtgärder för ekonomi i balans med tillägg av åtgärder enligt alt. 1 

• Internkontrollplan med riskanalys 

• Säkerhetsanalys 

• Försäkringsplan 

Reservation 

Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Ärendebeskrivning 

I verksamhetsplan för Individ- och familjenämnden beskrivs hur nämnden avser att 

genomföra uppdrag och mål enligt styrkortet under 2019.  

För att nämnden ska ha en ekonomi i balans, att den tilldelade budgetramen på 818,3 

miljoner ska hållas, krävs ett flertal åtgärder som finns beskrivna i bilaga 1.  

Trots att de tidigare beslutade åtgärderna genomförs och får den beräknade effekten 

så kommer den kommunalt finansierade budgeten ha en obalans på -45 miljoner 

vilket kommunstyrelsen informerades om 2019-01-30.  

Yrkanden 

Tilläggsyrkande från (S),(L), (C), (MP) (M), (KD): 

Vi yrkar att förvaltningen ska informera kommunstyrelsen att nämnden trots 

genomförda och planerade åtgärder ser problem med att uppnå  budget i balans 

utefter den tilldelade ramen 2019.  

 

Vi yrkar att uppdra åt förvaltningen att gå vidare med att ytterligare utreda följande 

förslag i bilaga 2: 

Stödgrupper för barn/ Familjeterapeuter/Ungdomsmottagning 

Utreda samordningsvinster och förändringar i uppdrag.  

 

Våld i nära relationer  

Restriktivare hållning, dock ej gällande ärenden med barn 

 

Inga externa boenden 

Undersök möjligheten med boende i egen regi 

 

Missbruksmottagningen 

Se över öppettider  
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Extra satsning barn  

Är det en reell besparing? Samverkan med externa parter så som privat näringsliv 

och frivilligorganisationer.  

 

Att utöver bilaga 2 dessutom utreda följande 

Fördelningsnyckel  

I samarbete med Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning 

utreda en fördelningsnyckel för klienter med behov som överlappar nämndernas 

ansvarsområden. 

 

Ekonomiskt bistånd 

Lägg de frigjorda resurserna som uppkommer vid införandet av digital handläggning 

för att aktivt erbjuda hembesök hos personer som uppbär ekonomiskt bistånd med 

syfte att de får rätt insats.  

 

Bostäder 

Ge förvaltningen i uppdrag att ha en boendeplan i balans. Detta kan ske genom inköp 

av lägenheter, utöka antalet lägenheter via samverkansavtal och få en ökad 

omsättning i befintligt bestånd som nämnden förfogar över.  

Undersök möjligheten att starta upp ett kommunalt boende för individer med särskild 

tung vårdtyngd.     

 

Följande förslag i bilaga 2 vill vi avföra  

Minska antalet socialsekreterare 

Ta bort fältande socialsekreterare 

Skillsta” 

 

Patric Sjölund (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut till förmån för 

partiets egen budget.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden följer 

förvaltningens förslag till beslut med tillägg. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen     
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§ 20 Dnr IFN 2018/00757-8.2.4 

Boendeplan inom Individ- och familjenämndens verksamhetsområde 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta ”boendeplan inom individ- och 

familjenämndens verksamhetsområde 2019-2022”.       

Reservation 

Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet.      

 

Särskilt yttrande från Patric Sjölund (SD) 

”Vi vill inte att en viss målgrupp ska omfattas av boendeplanen i IFF:s 

verksamhetsområde. Det gäller då flyktingar som går före i bostadskön. 

Undanträngningseffekten för andra utsatta målgrupper som är i behov av bostad. De 

får stå tillbaka. Huruvida det bryter mot någon lag beror på hur man tolkar lagen.” 

Ärendebeskrivning 

Syftet med boendeplanen är att kartlägga behovet av bostäder och boenden för 

nämndens målgrupper i ett längre perspektiv. Boendeplanen ska vara ett underlag för 

att nämnden ska kunna fatta beslut om att minska eller öka antalet bostäder eller 

boenden. 

Boendeplanen avgränsas till att omfatta bostäder och boenden som efter 

biståndsbeslut erbjuds av nämnden.      

Yrkanden 

Marcus Jacobson (M) yrkar att förvaltningen återkommer med en boendeplan som är 

i balans. 

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

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt till Marcus 

Jacobsons (M) tilläggsyrkande.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

godkänner förvaltningens förslag till beslut med Marcus Jacobsons (M) 

tilläggsyrkande. 

 

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 21 Dnr IFN 2018/00809-1.7.1 

Remiss – Förslag till handlingsplan för genomförande av ett program 
för personer med funktionsnedsättning 2019-2021 

Beslut 

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

till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till ny 

handlingsplan för genomförande av ”Program för personer med 

funktionsnedsättning” som sträcker sig under perioden 2019-2021. Individ- och 

familjenämnden ställer sig positiv till förslaget. 

Handlingsplanen syftar till att konkretisera kommungemensamma insatser inom 

programmets angivna målområden.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr IFN 2018/00798-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan kultur 

Beslut 

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

kulturnämnden.         

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har remitterat ”Handlingsplan kultur” till individ- och 

familjenämnden (IFN) för synpunkter.  

Individ- och familjenämndens verksamheter innehåller inte aktiviteter som finns 

omnämnda i handlingsplanen. IFNs uppdrag är myndighetsutövning vilket utförs vid 

socialkontor och behandling som ges i öppenvård, ibland kombinerat med ett boende 

på något av de boenden som nämnden driver.  

För IFNs målgrupper finns det fördelar med ett aktivt och meningsfullt kulturliv i 

staden. Nyanländas engagemang i föreningar är ofta en god väg till integration. 

Personer med beroendeproblematik kan vara aktiva i eller ta del av kulturlivet som 

en del av dennes behandling. Kulturaktiviteter kan också ha en positiv påverkan när 

personer avslutat sitt missbruk genom att vara ett sätt att skapa nätverk. Utifrån det 

synes handlingsplanen ha en god ambition med en bra blandning av åtgärder som 

kommer hela staden till del. 

Under inriktningsmål 4 finns angivet att arrangemang och aktiviteter ska erbjudas 

äldre. Här vill IFN gärna se att detta också kommer att erbjudas de äldre som finns 

vid våra boenden. 

Det är angeläget att kultur i olika former erbjuds kostnadsfritt. Personer med låga 

inkomster alternativt beroende av försörjningsstöd ska kunna ges möjlighet till 

kulturevenemang och inte exkluderas från de delarna av samhället.         

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kulturnämnden              
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§ 23 Dnr IFN 2018/00758-1.7.1 

Remiss - Handlingsplan och konkretisering mot våldsbejakande 
extremism 

Beslut 

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

överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen godkände den strategiska handlingsplanen mot våldsbejakande 

extremism 2016-03-16, samtidigt beslutades att ge stadledningskontoret i uppdrag att 

ytterligare konkretisera arbetet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-31 att remittera det nya förslaget till utökad 

handlingsplan till samtliga nämnder. Remissvaret skulle vara kommunstyrelsen 

tillhanda senast 15 januari men individ- och familjenämnden har beviljats uppskov 

för anpassning till sammanträdesdatum.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr IFN 2019/00020-2.6.1 

Beredning - Upphandling av mobilt alkotestsystem 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår.  
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§ 25 Dnr IFN 2019/00018-2.6.1 

Beredning - Upphandling av förtroendetandläkare 

Ärendebeskrivning 

Ärendet bereds muntligt på nämndsammanträdet.  

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

31 (37) 
Individ- och familjenämnden 2019-01-31 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 27 Dnr IFN 1816715- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 28 Dnr IFN 1814243- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 29 Dnr IFN 1816709- 

Ansökan till tingsrätten om särskild förordnad vårdnadshavare 
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§ 30 Dnr IFN 1817391- 

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

Förvaltningsdialog 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

37 (37) 
Individ- och familjenämnden 2019-01-31 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 
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