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§ 68 Dnr IFN 1817474- 

Protokollsjustering 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Stefan Oszák Bengtsson (M) att tillsammans 

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

Anmälan av extra ärenden 

Beslut 

Ett extra ärende anmäls: 

§ 92 Yttrande till förvaltningsrätten i individärende.  
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§ 70 Dnr IFN 1817384- 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att ärende §§ 68-82 är offentliga och 

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

Anmälan av handlingar 

Beslut 

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

till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 Postlista (2019-02-12 till 2019-03-11) 

 Domar inkomna till förvaltningen sedan förra nämndsammanträdet 

 Protokoll från Samordningsförbundet.  
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§ 72 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 21 och 28 februari, 4, 7, 7, 12 

och 14 mars 2019. 

 Förändringar i anställningar inom individ- och familjeförvaltningen under 

februari 2019. 

 Tjänstemannabeslut inom individ- och familjenämndens ansvarsområde i 

verksamhetssystemen Ciceron, proCapita och AlkT under februari 2019 

 

 



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

10 (31) 
Individ- och familjenämnden 2019-03-21 

 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 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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§ 74 Dnr IFN 2019/00082-1.2.3 

Månadsrapport 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av månadsrapporten innehållande statistik 

gällande försörjningsstöd och vårdkostnader och behovsbladet bostad och lägger 

dem till handlingarna. 

Individ- och familjenämnden konstaterar att budgeten för 2019 inte kommer att 

hålla på grund av ökat inflöde av ärenden. Informationen överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

 

Yrkande 

Marcus Jacobsons (M) yrkar att informationen om att budgeten inte kommer att 

hålla ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Marcus Jacobsons (M) tilläggsyrkande och 

finner att nämnden bifaller yrkandet.  
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§ 75 Dnr IFN 1814158- 

Information från revisorerna 

Ärendebeskrivning 

Nämndens kontaktrevisorer Tanja Linderborg, Börje Hultin och Stefan Handing 

besöker nämnden för att informera om revisionens arbete. 

Nämnden tackar för informationen.       
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§ 76 Dnr IFN 2019/00028-1.3.2 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna revideringen av 

delegationsordningen.  

Ärendebeskrivning 

Delegater för placeringar barn, ungdom och vuxen har ändrats. 

Delegater för ekonomiskt bistånd har ändrats med koppling till riktlinjer antagna 

av individ- och familjenämnden. 

Områdena Ekonomi och Personal har setts över och behövliga revideringar har 

genomförts. 

Vidare har rättelser gällande felaktigheter och otydliga formuleringar genomförts.  

De föreslagna revideringarna framkommer i sin helhet i den bifogade reviderade 

delegationsordningen. 

Individ- och familjenämnden kommer att informeras om samtliga beslut gällande 

placeringar av barn, ungdomar och vuxna som sker utanför avtal genom 

månadsrapporter.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 77 Dnr IFN 2019/00162-1.5.2 

Överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning 
och läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför 
hemmet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna överenskommelsen om 

hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga 

som placeras utanför hemmet.  

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland och kommunerna i Västmanland har sedan maj 2015 en 

länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin: ”Läkarundersökning, bedömning 

av tandhälsa samt former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin i samband 

med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB). Från april 

2017 är det lagstadgat att socialtjänsten (Socialtjänstlagen, SoL, 5 kap 1d §) och hälso- 

och sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 16 kap 3§) ska ingå en 

överenskommelse om samarbete för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Målgruppen har vidgats till att omfatta unga vuxna till och med 20 år. 

Syftet är att tydliggöra parternas ansvar för barn och ungas hälsa i samband med att 

socialnämnderna beslutar att barn och unga ska placeras i vård utanför hemmet. 

Överenskommelsen omfattar följande områden: 

 Hälsoundersökning enligt 11 kap 3a § SoL och Lag om hälsoundersökning av 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet enligt 1§ 

 Undersökning av tandhälsan eftersom en hälsoundersökning också ska omfatta 

tandhälsan (Prop. 2016/17:59) 

 Läkarundersökning enligt 32 § Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) 

 Former för samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin 

Syftet med att barn och unga ska genomgå hälsoundersökning är att upptäcka aktuella 

hälso- och sjukvårdsbehov som barnet kan ha. Det som framkommer ska ge barnets nya 

omsorgspersoner en ökad möjlighet att hjälpa barnet till en bättre hälsa. Forskning visar 

att barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk hälsa, inklusive tandhälsa, och 

psykisk hälsa än barn i allmänhet. Utifrån det är tidiga och samordnade insatser av 

mycket stor vikt. Överenskommelsen är ett komplement till lagstiftning, föreskrifter och 

allmänna råd.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Region Västmanland 
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§ 78 Dnr IFN 2019/00096-1.3.2 

Riktlinje för studier 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för studier.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjeförvaltningen har utifrån genomförd kompetenskartläggning 

valt att lägga särskilt fokus på att möta våra medarbetares behov av 

kompetensutveckling kopplat till yrkesrollen. 

Detta för att våra medarbetare ska ha ökade möjligheter att utveckla det sociala 

arbetet i ett föränderligt samhälle samt att arbetet inom socialtjänsten är 

mångsidigt och kräver särskilda kunskaper för att möta enskildas olika behov.  

En del i kompetensutvecklingsarbetet är att klargöra vilka riktlinjer som gäller vid 

olika typer av utbildningar.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 79 Dnr IFN 2019/00118-8.0.1 

Riktlinje för ersättning till familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden återremitterar ärendet och önskar att delen i 

riktlinjen som behandlar situationer då arvode inte ska utbetalas bör förtydligas. 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna den reviderade riktlinjen för 

ersättningar till familjehem.  

Ärendebeskrivning 

Som stöd till kommunerna har Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat 

rekommendationer kring ersättningar till familjehem, dessa uppdateras årligen. 

Rekommendationerna är ett stöd för kommunen vid utvecklande av egna 

riktlinjer. För att få en likvärdig bedömning kring ersättningsnivåer följer Individ 

och familjenämnden SKL:s årliga cirkulär för ersättningar. Undantaget är 

kontrakterade jourhem där nämnden har en egen utformad ersättningsmodell. 

Skälet är att kunna konkurrera med närliggande kommuner och konsulentstödda 

familjehem samt öka attraktionskraften att ta uppdrag åt Västerås. 

Tidigare riktlinje för ersättningar till familjehem (Dnr: 2016/00470-IFN) 

beslutades i individ- och familjenämnden 2016-09-01. 

Förändringar som föreslås i nuvarande, reviderade riktlinjen är;  

 att alla ersättningar med summor tas bort med hänvisning till SKL:s 

rekommendationer samt årliga revideringar från SKL. 

 nytt stycke om familjehem där arvode inte ska utgå. 

 att riktlinjen gäller löpande om inga större förändringar sker i 

rekommendationerna från SKL eller att Individ- och familjenämnden 

frångår riktlinjen för kontrakterade jourhem.  

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 80 Dnr IFN 2016/00594-8.0.2 

Rapport - Regionskoordinator - prostitution och människohandel 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporten och överlämnar den till 

Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västmanlands län samt Länsstyrelsen 

Gävleborgs län.  

Ärendebeskrivning 

Västerås Stad fick under 2016, efter förfrågan från länsstyrelserna i Västmanland och 

Gävleborg, uppdraget att ansvara för anställningen av en regionkoordinator i arbetet mot 

prostitution och människohandel. Regionskoordinatorns uppdrag har omfattat 

Västmanland och Gävleborg.  

Regionskoordinatorfunktionen finansierades under 2016-2017 av den nationella 

samordnaren vid Länsstyrelsen i Stockholm samt länsstyrelserna i Västmanland 

respektive Gävleborg. Finansieringen för 2018 delades av Jämställdhetsmyndigheten, 

länsstyrelserna i Gävleborgs- och Västmanlands län samt kommunerna i respektive län. 

Kommunernas kostnad för 2018 var 100 000 kronor per län och Västerås kostnad 

uppgick 2018 till 55 825. Kostnaden finansierades, efter förslag från Länsstyrelsen, av 

kommunens utvecklingsmedel för våld i nära relationer.  

Efter dialog med länsstyrelserna i Västmanland och Gävleborgs län, nationella 

samordnaren, representanter för den nya Jämställdhetsmyndigheten samt kommunerna i 

Gävleborg- och Västmanlands län, föreslås en fortsättning av projektet under ytterligare 

ett år. Länsstyrelsen i Uppsala län ansluter under 2019 genom att anställa ytterligare en 

regionkoordinator för Polisregion Mitt. Även denna resurs kommer att vara stationerad i 

Västerås stad och verka tillsammans med nuvarande koordinatorn i samtliga tre län.  

Finansiärer 2019 av projektet är desamma som tidigare år samt Länsstyrelsen i Uppsala 

län och dess kommuner. Länsstyrelsens förslag till kommunerna är att de som tidigare år 

använder en del av respektive kommuns statliga utvecklingsmedel för att kvalitetssäkra 

arbetet mot våld i nära relationer till regionskoordinatorerna. Västmanlands kostnad för 

2019 uppgår till 152 300 kronor och fördelas på kommunerna genom fördelningsnyckel 

utifrån innevånarantal. Statliga utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 

rekvireras årligen från Socialstyrelsen och uppgår 2019 för Västerås till 465 400 kronor. 

Kostnaden för Individ- och familjeförvaltningen för regionskoordinatorerna uppgår 2019 

till 84400 kronor. Som nämns i rapporten har tillsättandet av en regionskoordinator 

bidragit till att öka medvetenheten om människohandel och även bidragit till en ökad och 

tydlig effektivisering av samverkan mellan myndigheterna. Antalet 

människohandelsärenden som kom till polisens kännedom i regionen 2016 var två och 

2018 har regionskoordinatorn medverkat i 42 ärenden där merparten har handlat om 

sexuella ändamål.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Jämställdhetsmyndigheten 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Gävleborgs län   
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§ 81 Dnr IFN 2016/00548-1.3.2 

Rapport - Handlingsplan mot våld i nära relationer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. 

Nämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa att barn blir bemötta utifrån 

sina behov, vid besök på Centrum mot våld i nära relationer (CMV).  

 

Ärendebeskrivning 

I maj 2017 tog individ- och familjenämnden beslut om en ny handlingsplan för 

kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Det togs också beslut om att arbetet för 

att implementera handlingsplan skulle följas upp varje år. Första delrapporten 

kom i december 2017. Det är nu dags för delrapport nr. två. 

I rapporten framgår att vi har arbetat med alla inriktningsmål. Resultatet av arbete 

mot våld i nära relationer är inte enkelt att mäta, då vi inte har gjort någon 

omfångsundersökning. Det vi har kunnat se under 2018 är att mängden 

ansökningar om stöd har ökat. Vi kan också se att våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck har blivit en viktig fråga i den allmänna 

debatten.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att nämnden ska uppdra till förvaltningen att säkerställa att 

barn blir bemötta utifrån sina behov, vid besök på Centrum mot våld i nära 

relationer (CMV).      

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att nämnden 

bifaller yrkandet.      

Kopia till 

Individ- och familjeförvaltningen 
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§ 82 Dnr IFN 2019/00019-1.4.2 

Verksamhetsberättelse individ- och familjenämnden 2018, beslutet 
gäller bilagan internkontrollplan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna bilagan till 

Verksamhetberättelse 2018 gällande återrapportering internkontrollplan. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

Inför och under verksamhetsåret 2018 har momenten riskanalys, kontrollåtgärder 

och uppföljning genomförts enligt COSO-modellen för intern styrning och 

kontroll. Internkontrollplanen för 2018 fastställdes i samband med 

budgetavstämningen.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.     

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 83 Dnr IFN 2018/00811-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) - Gynna nyföretagande genom sänkta 
avgifter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och överlämnar 

det till kommunstyrelsen.  

Särskilt yttrande 

Marcus Jacobson (M) anmäler ett särskilt yttrande. 

Vid protokolljusteringstillfället har inget särskilt yttrande inkommit.   

 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken 

”Gynna nyföretagande genom sänkta avgifter”. Stadsledningskontoret 

presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2018 en 

rapport som svar på motionen. Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera 

ärendet efter yrkande från Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) om 

återremiss för komplettering med vem som skrivit motionen samt hur 

taxekonstruktionen ser ut i jämförelse med andra kommuner och hur företagen 

upplever avgifterna. Ärendet har därefter remitterats till Miljö-och 

konsumentnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Individ- och 

familjenämnden och Mälarhamnar för synpunkter. 

Individ- och familjenämnden har i yttrandet beskrivit hur den befintliga 

taxekonstruktionen vid ansökan och tillsyn av serveringstillstånd är fastställd 

samt en beskrivning av jämförelser med andra kommuner gällande avgifter vid 

nyansökan/ägarskifte. Avslutningsvis beskrivs information som inhämtats från 

undersökning av Nöjd Kund Index (NKI) gällande företags upplevelser av 

avgifterna.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.      

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 84 Dnr IFN 2019/00135-1.4.1 

Beredning Planeringsunderlag årsplan 2020 

Ärendebeskrivning 

Ärendet bereds av tjänstemän i förvaltningen.  

Beslut är planerat till nämndens sammanträde i april.     
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§ 85 Dnr IFN 1816696- 

Serveringstillstånd, Framtida Konsult Sweden AB, serveringsställe 
Texas Longhorn 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att avslå ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd för Framtida Konsult Sweden AB med org.nr. 559135-6224 

(serveringsställe Texas Longhorn) då kraven på lämplighet enligt alkohollagens 

8:12 inte är uppfyllda. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Kopia till 

Sociala enheten 
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§ 86 Dnr IFN 1818484- 

Bistånd till vård i familjehem samt placering i annat land 
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§ 87 Dnr IFN 1814243- 

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

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

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 90 Dnr IFN 1814240- 

Ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare 
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§ 91 Dnr IFN 1817400- 

Nedläggning av faderskapsutredning 
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§ 92 Dnr IFN 1817430- 

Yttrande till förvaltningsrätten angående umgängesbegränsning 
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§ 93 Dnr IFN 1817403- 

Förvaltningsdialog 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen hade ingen övrig information.      
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§ 94 Dnr IFN 1817404- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor behandlades.      
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