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§169 DnrIFN 1817463-

Protokollsjustering

Beslut
Individ- och familjenämnden utser Marcus Jacobson (M) att tillsammans 
med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Anmälan av extra ärenden

6(32)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-09-27

7(32)

Fastställande av föredragningslista 

Beslut
Individ- och familjenämnden fastställer föredragningslistan och beslutar att 
paragraferna 169-191 behandlas på den öppna delen av sammanträdet.

§171 Dnr IFN 1833618-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-09-27

8(32)

§172 DnrIFN 1817385-

Anmälan av handlingar 

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

Postlista (2022-08-17-2022-09-20)

Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet. 

Protokoll från facklig samverkan i augusti 2022.

Övrig information

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§173 DnrIFN 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 18, 23, 25 augusti 2022 samt 1, 5, 8, 15 och 19 september 
2022.

Förändringar i anställningar inom individ- och familj eförvaltningen under 
augusti 2022.

Tjänstemannabeslut inom individ- och familj enämndens ansvarsområde i 
verksamhetssystemen Ciceron och proCapita under augusti 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§174 DnrIFN 1833619-

Anmälan av beslut fattade av ordföranden

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 §.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§175 Dnr IFN 1833620-

Lägesrapport från förvaltningen 

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av lägesrapporten från 
förvaltningsledningen och lägger den till handlingarna.

11 (32)
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§ 176 Dnr IFN 2022/00390-1.2.3

Beslut om gallring av bilagor till enskilds ansökan om 
ekonomiskt bistånd i personakten

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att bilagor till enskilds ansökan om 
ekonomiskt bistånd i personakter i papper, avslutade mellan år 2016-2020, 
ska gallras enligt föreliggande gallringsförslag.

Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400) ska vaije myndighet bland annat upprätta en beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar. Inom Västerås Stad görs detta genom att 
varje nämnd, enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv, i samråd med 
Stadsarkivet utarbetar och beslutar om Redovisning av allmän handling 
(informationshanteringsplan). I planen som fastställer nämndens 
informationshantering framgår hur nämndens allmänna handlingar ska 
hanteras med avseende på:

• Bevarande/gallring

• Diarieföring

• Förvaring och hantering

Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och både digitala och 
pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Att gallra innebär 
förstörande av allmän handling vilket är en inskränkning av 
offentlighetsprincipen. Gallring kräver därför ett gallringsbeslut som ska 
fastställas av nämnd/styrelse. Beslutet kan inte delegeras. Vanligtvis fattas 
besluten genom antagande av informationshanteringsplanen i 
nämnd/styrelse. I de fall handlingstypen saknas i
informationshanteringsplanen eller om en gallringsfrist i befintlig plan ska 
ändras och antas retroaktivt kan ett separat gallringsbeslut, som tas fram i 
samråd med stadsarkivet, behövas.

Ett gallringsbeslut förutsätter att en gallringsutredning har gjorts utifrån 
arkivlagen 10 §. Där anges att allmän handling får gallras under förutsättning 
att beaktan gjorts till att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det 
arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § 
som innebär säkerställande av att ingen förlust av viktig information sker 
med hänsyn taget till:

• Verksamhetens behov

• Rätten att ta del av allmänna handlingar

• Behovet av information för rättskipning

• Forskningens behov

12 (32)
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Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna 
handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser.

Föreliggande gallringsförslag gäller bilagor till enskilds ansökan om 
ekonomiskt bistånd i personakter i papper avslutade mellan år 2016-2020. 
Till ansökningar om bistånd bifogas, i de flesta fall, kvitton, räkningar eller 
fakturor etc. som ett underlag för handläggarens biståndsbeslut. Bilagorna 
utgör ett underlag för utbetalningen, men eftersom uppgifter om vad själva 
utbetalningen grundar sig på ska finnas i akten så bör själva bilagorna kunna 
gallras efter en tid. Underlagen har inte karaktären av en verifikation för 
kommunen eftersom de i sig inte utgör en räkenskapshandling i kommunens 
interna redovisning. Bilagor till enskilds ansökan om bistånd bör därför 
kunna gallras, under förutsättning att dokumentation om bilagan (typ av 
bilaga samt summa) finns i uträkning eller i notering i personakten.

I individ- och familj enämndens nu gällande informationshanteringsplan 
(gäller från 2021-01-01) innefattas bilagor till enskilds ansökan om 
ekonomiskt bistånd i handlingstypen ”Utredningsunderlag” enligt urklippet 
nedan. Handlingstypen har bedömts sakna bevarandevärde utifrån 
arkivlagens kriterier och gallras vid inaktualitet. I 
informationshanteringsplanema före år 2021 som omfattar åren 2016 och 
framåt, där individ- och familjenämnden ännu inte levererat personakter som 
ska bevaras till stadsarkivet, har handlingstypen saknats eller haft 
gallringsfristen ”5 år” respektive ”bevarande” för de akter som bevaras i 
urval. För att förhindra att handlingar utan bevarandevärde sparas för all 
framtid i personakter i papper som ska bevaras och som ännu inte levererats 
till stadsarkivet, behövs ett separat gallringsbeslut för tidsperioden år 2016- 
2020. Bilagor till enskilds ansökan om ekonomiskt bistånd för dessa år kan 
gallras enligt samma gallringsfrist som i nu gällande 
informationshanteringsplan dvs. vid inaktualitet. Personakter som ska 
bevaras kan överlämnas till stadsarkivet när 5 år efter ärendeavslut/senaste 
anteckning passerat och ska vara gallrade från handlingar som omfattas av 
detta gallringsbeslut.

Urklipp ur individ- och familj enämndens informationshanteringsplan, som 
gäller från 2021-01-01, Process 8.2.2 Lämna ekonomiskt bistånd:

8-2.2 Utrednifi|pundöris§ som wkwmM éigmii 
eller pappershandlnpr mm Isan scBtmm till 
ProcBpsIta enligt lista med datcurmnttfp&r»

I Scäunas/ 
mtepa Sill 
Pråcåpita/ 
tilfetare

mi 2I:i Såf/sénet
Utezfåifréam&zmém s?
Bégli&iftitesYiM fertitopr uam iumeatM 
twFtäikäitUUlOr fåiiSkXMt öfifl
KirtÄkadfll^% ifilärtaéJsiifi, fWMéiih,
S^urklgijlUUfÄfi ktti Mm
sr-éwSsisäfeKSyrtaiaHi,
pärSfwgLoL-l 6, nsbUftétstÅlfcBA,. UB,
MM&Mistt: Xt&f-i&zå fy-
umOf/di

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Stadsarkivet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13(32)



VÄSTERÅS STAD
Individ- och familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-09-27

14 (32)

§177 DnrIFN 2022/00330-1.3.6

Förebygga vräkningar av barn

Beslut
Individ och familjenämnden ställer sig positiv till föreslagna åtgärder och ger 
förvaltningen i uppdrag att verkställa åtgärderna.

Ärendebeskrivning
Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) yrkar

• Att Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med de lokala 
hyresvärdarna

fördjupa sitt samarbete i syfte att förebygga vräkningar av barnfamiljer.

• Att Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för 
att minska

antalet vräkningar av barn.

Sammanfattning av yttrande

Insatser och åtgärder för att fördjupa samarbetet med hyresvärdar

Bostadssocialas omorganisation och tillskapande av ett öppenvårdsteam utan 
myndighetsutövning som kan göra spontanbesök i lägenheter, och söka upp 
familjer kommer bidra till att hyresvärdar får ett större förtroende och tillit 
till att socialtjänsten kan agera snabbt i ärenden när det föreligger en 
hyresskuld, ett betalnings-föreläggande och en avhysning. Förvaltningen 
välkomnar och kommer att medverka i det uppdrag som 
Kronofogdemyndigheten fått i att etablera ett avhysningsförebyggande 
samarbete med socialtjänst och hyresvärdar i samtliga kommuner. Uppdraget 
och arbetet är särskilt inriktat mot att förebygga avhysningar som berör barn.

Tnsatser och åtgärder för att minska antalet vräkningar av barn

Bostadssociala enheten föreslår flera åtgärder för att minska antalet 
vräkningar av barn där den största förändringen är att omorganisera arbetet 
och skapa en öppenvårdsinsats utan myndighetsutövning som möjliggör för 
enheten att arbeta mer aktivt i att söka upp familjer. Det möjliggör också för 
medarbetarna i teamet att göra spontanbesök i lägenheter. Enheten kommer 
också se över informationen på Västerås stads hemsida och ta fram 
informationsfoldrar på olika språk. Enheten följer också förslaget på ny 
lagstiftning som föreslår att kommunerna ska kunna ge barnfamiljer 
hyresgarantier. Förvaltningen kommer delta i nätverk hos Länsstyrelsen och 
Kronofogdemyndigheten och bidra i deras uppdrag att stödja kommunerna i

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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arbetet med avhysningsförebyggande insatser. Kronofogdens uppdrag är 
särskilt inriktat på att förebygga avhysningar som berör barn.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§178 Dnr IFN 2022/00256-2.4.8

Strategi kring bemanning och rekrytering

Beslut
Individ- och familjenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till 
strategi för bemanning och rekrytering.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen tar fram en strategi för bemanning utifrån tre tidsperspektiv. 
Omedelbart, kort sikt och på längre sikt. Strategin grundar sig i att 
förvaltningen vill arbeta och fungera som En socialtjänst vilket bland annat 
innebär tät samverkan och att vi kollegialt stöttar upp över enhetsgränsema 
när det uppstår behov.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§179 DnrIFN 2022/00397-10.0.2

Medel till Samordningsförbundet Västerås 2023

Beslut
Individ- och familjenämnden avsätter medel till Samordningsförbundet 
Västerås under förutsättning att övriga parter lägger in lika mycket, dock 
högst 2 749 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Västerås är ett politiskt och finansiellt förbund inom 
rehabiliteringsområdet, vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen 
Västmanland, Försäkringskassan Västmanland, Region Västmanland samt 
Västerås stad.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Samordningsförbundet Västerås

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§180 DnrIFN 2022/00384-1.5.2

Revidering av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med 
Föreningen Kvinnohuset

Beslut
Individ- och familjenämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att revidera 
den nu gällande IOPn med föreningen Kvinnohuset samt att föreslå en ny 
IOP senast i december 2022.

Ärendebeskrivning
Individ- och familjenämnden har ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) 
med föreningen Kvinnohuset vilket är gällande till 31 december 2023. 
Förvaltningen bedömer att det finns skäl för att revidera och arbeta om detta 
redan under hösten 2022.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Föreningen Kvinnohuset

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§181 Dnr IFN 2022/00379-8.0.2

Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa

Beslut
Individ- och familjenämnden beslutar att för sin del godkänna 
överenskommelsen om samverkan för bams och ungas hälsa, under 
förutsättning att övriga parter fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Under våren 2022 yttrade sig nämnden över förslag till överenskommelse 
om samverkan för bams och ungas hälsa till kommunstyrelsen. 
Överenskommelsen har nu översänts för godkännande till bland annat 
individ- och familjenämnden. Överenskommelsen föreslås tecknas mellan 
Region Västmanland och kommunerna i Västmanland.

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan huvudmännen 
i frågor som rör bam och unga. Den stärkta samverkan syftar till att öka 
förutsättningarna för att bams rätt till bästa möjliga fysiska, psykiska och 
orala hälsa tillgodoses samt att bam och deras familjer upplever att de får 
adekvat och sammanhållet stöd utifrån sina behov. Överenskommelsen 
identifierar särskilt områden där det är nödvändigt med ett gemensamt 
ansvar för att den enskilde ska få ett jämlikt stöd och en säker vård och 
omsorg.

Överenskommelsen syftar också till att klargöra roller och ansvar samt till att 
berörda aktörer ska få bättre förståelse för varandras uppdrag. Vidare 
tydliggör överenskommelsen styrning, organisation och struktur för 
samverkan kring bam och unga i länet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Region Västmanland, Kommunstyrelsen,

Förskolenämnden,

Grundskolenämnden,

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,

Nämnden för personer med funktionsnedsättning,

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§182 Dnr IFN 2022/00395-3.6.3

Överenskommelse angående kostnader i 
projekteringsprocessen Iggeby

Beslut
Individ- och familjenämnden återremitterar ärendet och låter kommande 
nämnd fatta beslut i ärendet.

Förslag till beslut:

Individ- och familjenämnden föreslås besluta godkänna att gå vidare med 
projektering avseende Iggebyvillan.

Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare år haft en överkapacitet av lokaler för boenden, vilket 
härrör till den flyktingvåg som var under åren 2014-2016. Sedan dess har 
antalet nyanlända minskat kraftigt. Nämnden har sagt upp kontrakt vartefter 
hyrestiderna har gått ut men lokalbeståndet har behövts minskas ytterligare i 
enlighet med nämndens strategi för boenden som beslutades om i mars 2020 
varpå bland annat ledde till att nämnden fattade beslut om uppsägning av 
hyreskontraktet för bland annat Iggebyvillan.

På sammanträdet i maj 2021 fattade nämnden beslut om att upphäva beslut 
IFN 2019/00749-8.2.4 om att begära av fastighetsnämnden att individ- och 
familjenämnden blir löst från hyresavtalet gällande boendet Iggeby med stöd 
av stadens riktlinjer för inhyming av lokaler, att nämnden fortsätter att hyra 
dessa fastigheter och i stället avslutar kontrakt med externa fastighetsägare. 
En annan faktor var att hyreskostnaden skulle bli lägre jämfört med att 
fortsätta hyra av extern fastighetsägare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu lämnat en så kallad Kl till 
förvaltningen för godkännande att gå vidare med projektering av fastigheten 
Iggebyvillan motsvarande en kostnad om 1,35 miljoner kronor för att kunna 
beräkna eventuell investeringskostnad för att göra verksamhetsanpassningar.

Yrkanden
Individ- och familjenämnden yrkar att ärendet återremitteras med motivering 
att kommande nämnd bör fatta beslut i ärendet istället för den avgående.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§183 DnrIFN 2022/00267-1.4.2

Delårsrapport 2, Individ- och familjenämnden 2022

Beslut
Individ- och familjenämnden godkänner delårsrapport 1 per den 30 april 
2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Individ och familjenämnden har en positiv budgetavvikelse för perioden med 
+15,3 mnkr. För övergripande verksamhet är budgetavvikelsen -8,8 mnkr, 
vilket bland annat beror på kostnader som hör ihop med flytten till 
Socialtjänstens hus så som återställningskostnader för tidigare lokaler, 
städkostnader samt kostnader som ej kan läggas i investeringsprojektet. 
Vidare finns en hyreskostnad på övergripande verksamhet som hör till 
flyktingverksamheten och som kommer att justeras inför månadsrapport per 
september. Den positiva avvikelsen är främst inom bam och 
ungdomsområdet + 29,1 mnkr och beror främst på färre 
institutionsplaceringar jämfört med budgeterat. Vidare fördes ett statsbidrag 
på 3,7 mnkr över till 2022 då 2021 var första året statsbidraget erhölls och 
osäkerhet fanns kring eventuell återbetalning. I årsbokslut 2021 gjordes en 
felaktig periodisering, vilket innebär att 3,5 mnkr som avser 2022 istället 
hamnade på 2021. Placeringarna inom familjehems vården är höga jämfört 
med budgeterat antal och som för 2021 är familjehems vården den största 
utmaningen inom verksamhetsområde bam och ungdom 2022.

Verksamhetsområde vuxen har en negativ budgetavvikelse med -5,1 mnkr 
för perioden, vilket beror på fler placeringar inom VIR, även fler placeringar 
av med vuxna missbruk samt högre dygnspris jämfört med budget. Färre 
hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd jämfört med budget bidrar positivt 
till budgetavvikelsen för verksamhetsområde vuxen.

Årsprognos är ett nollresultat för både den kommunalt finansierade delen 
samt flykting som finansieras med bidrag från Migrationsverket. Det finns 
flera osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka prognosen framöver, 
främst institutionsplaceringarna inom verksamhetsområde bam och ungdom 
och om de fortsatt kommer att vara lägre till antalet jämfört med budget samt 
hur behovet av skyddsplaceringar för personer som utsätts för våld i nära 
relation (VIR) utvecklas under året.

Inga förslag till åtgärder per augusti då årsprognos är ett nollresultat.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§184 DnrIFN 2022/00277-1.7.1

Remiss - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för 
barn

Beslut
Individ- och familjenämnden antar denna skrivelse som sitt yttrande och 
överlämnar det till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen har remitterat ett förslag som går ut på att ge socialtjänsten 
verktyg att i skyddande syfte kunna begränsa enskilda barns rätt att vistas på 
vissa platser eller områden under en angiven tid. Förslaget innebär att en 
person som är under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på 
en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område:

1. det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av att 
begränsa den unges närvaro på platsen eller i området.

2. det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett 
sådant beteende som avses i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU), exempelvis missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller att den unge har ett vårdbehov på grund av sådana 
förhållanden som avses i LVU.

Beslut om vistelseförbud ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan 
från socialnämnden. Beslut om vistelseförbud ska omprövas av 
socialnämnden var tredje månad.

I utredningen om vistelseförbud för barn har det utretts och övervägts om det 
bör införas vistelseförbud för barn. Utredningen har särskilt belyst vilka 
konsekvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och 
hur en sådan möjlighet förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter 
och till Sveriges internationella åtaganden.

Utredaren, som biträtt Socialdepartementet med att utreda frågan har kommit 
fram till att en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa 
platser eller i vissa områden i samhället utgör en inskränkning av 
rörelsefriheten och att en sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller 
proportionerlig.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Utredningen skulle också föreslå författningsändringar om ett beslut om 
vistelseförbud för barn införs.

Individ och familjenämnden ställer sig bakom utredningens slutsatser samt 
utredarens bedömning att vistelseförbud för barn i skyddande syfte bör inte 
införas.

Individ och familjenämnden ställer sig bakom utredningens förslag på 
genomförande och regleringar i det fall beslut att införa vistelseförbud för 
barn införs, trots att det utgör en inskränkning av rörelsefriheten och att en 
sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller proportionerlig.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Socialdepartementet

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§185 Dnr IFN 2022/00212-2.7.0

Uppföljning säkerhetsskydd 2022 och Dimensionerande 
hotbeskrivning 2022

Beslut
Individ- och familjenämnden tar del av informationen kring Uppföljning av 
säkerhetsskydd 2022 och Dimensionerande hotbeskrivning 2022.

Ärendebeskrivning
Säkerhetsskyddslagen gäller för kommunen samt för aktiebolag, 
handelsbolag, föreningar och stiftelser som kommunen har ett rättsligt 
bestämmande över. Det rättsliga inflytandet finns när kommunen har mer än 
50 % av aktierna eller motsvarande inflytande, eller när kommunen har rätt 
att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Säkerhetsskyddet regleras i Säkerhetsskyddslag (2018:585) och 
Säkerhetsskyddsförordning (2021:995) samt Polismyndighetens 
författningssamling PMFS 2022:1. För våra bolag kan det finnas föreskrifter 
från andra myndigheter. Här finns bland annat Svenska kraftnäts föreskrifter 
om säkerhetsskydd (SvkFS 2022:1) som gäller delar av Mälarenergi AB och 
Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd (TSFS 2019:108) som då 
gäller Västerås Flygplats AB.

I säkerhetsskyddsförordningen 2 kap. framgår vad en säkerhetsanalys är:

1 § En verksamhetsutövare ska enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) göra en säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetsskyddsanalysen ska identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och vilken säkerhetskänslig verksamhet i övrigt som finns i 
verksamheten samt vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till dessa 
skyddsvärden. Säkerhetsskyddsanalysen ska även innehålla en bedömning av 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga. Analysen ska uppdateras 
vid behov och åtminstone vartannat år.

Det säkerhetspolitiska läget har under de senaste åren försämrats. Sedan 
2015 har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. Kommuners arbete 
med civilt försvar pågår efter en paus på 15 år. Arbetet med 
försvarsplanering på kommunal nivå kräver en radikalt förändrad syn på 
säkerhetsskydd och visar på förmågebrister inom signalskydd.

Syftet med säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vad som är skyddsvärt 
samt att mot bakgrund av detta vidta åtgärder för att skydda detta.

Justerandes sisnatur Utdrassbestvrkande
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Förvaltningen har ett område som omfattas av säkerhetsskyddslagen. För att 
garantera att området skyddas på korrekt sätt har förvaltningen säkerställt 
utbildningsplan som skyddsåtgärd. Ansvarig för denna åtgärd är 
Förvaltningschef och utbildningen kommer att påbörjas under oktober 
månad 2022. En ytterligare åtgärd är att mer personal ska säkerhetsklassas. 
Starten för detta är under september månad 2022 och ansvarig är 
Förvaltningschef. Säkerhetsskyddsanalys för 2022 är genomförd.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Mikael Lagergren, säkerhetschef

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§186 DnrIFN 2022/00181-2.6.2

Tilldelningsbeslut - Verksamhetssystem IFO - Förnyad 
konkurrensutsättning

Beslut
Individ- och familjenämnden antar anbud från anbudsgivare Tietoevry.

Individ- och familjenämnden uppdrar förvaltningschef att teckna avtal med 
utgångspunkt i upphandlingsdokument, allmänna avtalsvillkor, bilagor, 
skriftliga ändringar och anbud, teckna avtal med anbudsgivare gällande 
driften verksamhetssystem IFO.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal 
Programvaror och tjänster - Vård Skola Omsorg med diarienummer 23.3- 
6188-17 samt i enlighet med upphandlingsdokument.

Upphandlingsförfarande har skett genom förnyad konkurrensutsättning 
(FKU) enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Den anbudsgivare som har det lägsta jämförelsetalet efter utvärderingen 
anses ha det bästa anbudet och kommer tilldelas kontraktet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Upphandlingsenheten, Västerås stad

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Förvaltningsdialog

Ärendebeskrivning
Ärendet hanteras under § 175.

§187 Dnr IFN 1833367-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§188 DnrIFN 1833621-

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning
Marcus Jacobson (M) vill tacka ordförande å oppositionens vägnar för gott 
samarbete under mandatperioden.

Ordföranden i sin tur tackar hela nämnden för gott samarbete under 
mandatperioden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Återtagande av ansökan till tingsrätten om särskild förordnad 
vårdnadshavare,
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Nedläggning av faderskapsutredning,

§191 Dnr IFN 1817400-

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Nedläggning av faderskapsutredning,
Klicka eller tryck här för att ange text.
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Justerandes signatur : Utdragsbestyrkande


