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Individ- och familjenämnden 
 
Kallelse och föredragningslista 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Ann-Louise Molin Östling 
 
Sammanträdesdatum             19 februari 2015 
 
Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 
 
Ledamöter Ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) 
 1:e vice ordförande Anna Thunell (MP) 
 2:e vice ordförande Jesper Brandberg (FP) 
  Jan Andersson (S) 
  Dorothy Bergquist (C) 
  Joakim Widell (KD) 
  Viktoria Högström Unell (M) 
  Stefan Bengtsson Svärd (M) 
  Patric Sjölund (SD) 
 
Ersättare Nesrin Deriki Önen (S) 
 Robert Löw (S) 
 Cecilia Nyström (MP) 
 Andreas Burenfjäll (KD) 
 Issa Hysén Bihi (M) 
 Lennart Åhl (M) 
 Tobias Revenäs (FP) 
 Daniel Johansson (SD) 
 Kerstin Ånevall Lind (V) 
 
 
 
 
 
 

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 
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1.  
Protokollsjustering 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden föreslår 1. Joakim Widell (KD) 2. Viktoria 
Högström Unell (M) att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll.  
 
2.  
Anmälan av extra ärenden 
 
3.  
Fastställande av föredragningslista 
 
Förslag till beslut: 
Förvaltningen föreslår att ärende 1 – 19 är offentliga. 
 
4.  
Anmälan av postlista 
 
Förteckningen över inkomna handlingar, inklusive inkomna domar, 
anmäls och läggs till handlingarna.  
 
5.  
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Beslut som fattats med stöd av individ- och familjenämndens 
delegationsordning anmäls och läggs till handlingarna. 
 
Arbetsutskottets beslut enligt protokoll från 21 och 28 januari samt 2 och 5 
februari.  Tjänstemannabeslut och beslut inom individ- och familjs 
myndighetskontor. 
 
6.  
Anmälan av ordförandebeslut 
 
Ordförandebeslut som har fattats med stöd av LVU (lagen om vård av 
unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) under perioden 
29 januari – 18 februari anmäls och läggs till handlingarna. 
 
7. Dnr: 2015/87-IFN  
Information - Månadsstatistik 2015 
 
Statistik gällande försörjningsstöd och vårdkostnader. 
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8. Dnr: 2015/28-IFN(3)  
Redovisning av synpunkter och klagomål 2014 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av rappporterade 
synpunkter och klagomål för tertial 3 2014. 
 
Ärendebeskrivning 
Under tertial 3 2014 har 25 nya klagomålsärenden registrerats vid Sociala 
nämndernas förvaltning, totalt under 2014 har 73 ärenden inkommit. 
Motsvarande siffra för 2013 var 65 ärenden. Det är positivt att samtliga 
socialkontor återkopplar till klagande snabbare än tidigare år.Dåligt 
bemötande klagomål har minskat kraftigt vid Socialkontoren för ekonomi, 
vilket varit en medveten strategi/utbildningssatsning vid dessa två kontor. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har den 15 januari 2015 lagt förslag till 
beslut. 
 
 
9. Dnr: 2015/30-IFN(3)  
Redovisning Lex Sarah anmälningar 2014 - Tertial 3 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden godkänner rapporten över Lex Sarah 
anmälningar rörande Sociala nämndernas förvaltning tertial tre 2014. 
 
Ärendebeskrivning 
Redogörelse för antal och typ av inkomna lex Sarah-rapporter gällande 
myndighetsutövningen IFN tertial 3 2014. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har, i en skrivelse den 26 januari 2015, 
lagt fram förslag till beslut. 
 
 
10. Dnr: 2015/29-IFN(3)  
Redovisning av Lex Maria-anmälningar 2014 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av Lex Maria, för 
2014 inklusive tertial 3. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av Lex Maria enligt Patientsäkerhetslagen, 2010:659 3 
kapitlet 5 § för 2014 inklusive tertial 3. 
 
Totalt redovisas en (1) st. Lex Maria inom individ- och familjenämndens 
ansvarsområde för 2014. 
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Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ska göras vid 
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada enligt Lex Maria.  
 
Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att rapportera risker för 
vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada till vårdgivaren. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder, bedömer och beslutar om en 
avvikelse ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt 
Lex Maria. 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar hälso- och sjukvårdsstrateg 
och beställare på Sociala nämndernas förvaltning om en allvarlig 
vårdskada inträffat eller risk föreligger för allvarlig vårdskada. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 27 januari 2015 lagt 
fram förslag till beslut. 
 
 
11. Dnr: 2015/81-IFN(4)  
Uppföljning av avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, 
dagverksamhet och hemsjukvård i Västmanlands län 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
påkalla överläggningar med landstinget om att revidera avtalet om 
läkarmedverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med planeringen inför kommunaliseringen av hemsjukvården 
reviderades och utvecklades samverkansavtalet om läkarmedverkan i 
särskilda boenden, till att också gälla särskilda boenden för fysiskt och 
psykiskt funktionsnedsatta, bostäder med särskild service för LSS 
personkrets, korttidsenhet, dagverksamhet och hemsjukvård i ordinärt 
boende. Sociala nämndernas förvaltning har låtit Konsult och service, 
Utredning och statistik, under 2014 genomföra en uppföljning av avtalet. 
Det har nu gått några år sedan avtalet arbetades fram och mycket har 
utvecklats. Utifrån sammandrag och slutsatser av uppföljningen 
tillsammans med resultat från andra uppföljningar, samt förvaltningens 
uppfattning om avtalets innehåll och konstruktion föreslås att en revidering 
av avtalet initieras. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 16 januari 2015 lagt 
fram förslag till beslut. 
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12. Dnr: 2014/1134-IFN(3)  
Bidrag angående Frälsningsarméns sociala arbete för år 2015 
 
Förslag till beslut: 
Individ och familjenämnden beslutar att godkänna Frälsningsarméns 
redogörelse för nysatsningen med inriktning på barn och ungdomar samt 
avslår ansökan om fortsatt bidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Frälsningsarmén söker 2015 bidrag med totalt 500 000 kr fördelat på 250 
000 kr till den sociala hjälpverksamheten i Gemenskapscentret och 250 
000 kr till projektet Ungdomsteamet.  
 
Frälsningsarmén har under många år uppburit verksamhetsstöd i form av 
föreningsbidrag från Individ och familjenämnden för att driva 
Gemenskapscenter för svaga grupper i samhället. Efter revidering av 
nämndens riktlinjer för föreningsstöd 2013 är inte Frälsningsarmén 
berättigad till föreningsstöd utifrån att organisationen inte uppfyller kraven 
på att ha en styrelse som är vald av medlemmarna och inte genomför några 
årsmöten. 
 
Frälsningsarmén sökte inför 2014 medel för att fortsätta driva 
Gemenskaps-center. Individ och familjenämnden beslutade i november 
2013 att bevilja Frälsningsarmén 250 000 kr i form av en 
direktupphandling och att medlen ska rikta sig till en nysatsning på barn 
och ungdomar (2013/907-IFN-700). 
 
Enligt den överenskommelse som gjordes mellan nämnden och 
Frälsningsarmén skulle insatser riktas mot målgruppen barn och unga från 
10 års ålder med ett särskilt fokus gentemot barn och ungdomar i riskzon 
för att hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap.  
 
Frälsningsarmén startade i augusti 2014 ett ungdomsteam. Två personer 
har anställts för att jobba med satsningen på barn och ungdomar. En 
samverkan har kommit till stånd med bland annat Bäckbyskolan och 
Familjecentrum på Bäckby. Ungdomsteamet har 2-3 dagar i veckan varit 
på Bäckbyskolan där samverkan kring ungdomar skett, bland annat på 
raster men även på lektioner. En samverkan har inletts med 
fotbollsföreningen Juventus FF i syfte att bidra till att start upp ett 
ungdomslag och att erbjuda personlig utveckling. Genom satsningen har 
nya deltagare tillkommit i Frälsningsarméns grupper på 
Gemenskapscenter. Verksamhetens tonårsträffar har utökats från varannan 
till varje fredag.  
 
Förvaltningen bedömer liksom tidigare att Frälsningsarméns verksamhet 
utgör ett starkt komplement till flera av nämndens verksamhetsområden. 
Verksamheten erbjuder en bredd och mångfald av aktiviteter och stöd till 
personer med bl a social problematik. Frälsningsarmén redogör i sin 
ansökan om bidrag för 2015 om hur arbetet med barn- och 
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ungdomssatsningen kommit i gång och utvecklas. Förvaltningen 
konstaterar vid uppföljande besök i verksamheten under hösten att 
ungdomssatsningen med bl a Ungdomsteamet har kommit i gång som 
tänkt. Enligt vad förvaltningen erfar kommer Frälsningsarmén fortsätta 
projektet med en satsning på barn och ungdomar under en flerårsperiod. 
Frälsningsarmén bedöms dock inte vara berättigad till föreningsstöd enligt 
nämnder riktlinjer. Det bidrag som trots detta beviljades i form av en 
direktupphandling till Frälsningsarmén 2014 motiverades av att det skulle 
ge Frälsningsarmén en möjlighet att komma igång med en nysatsning på 
barn och ungdomar. 
 
 
13. Dnr: 2015/160-IFN(2)  
Rapport brukarenkät 2014 - Individ- och familjenämndens 
verksamhet, öppenvård 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden har tagit del av rapporten och beslutar att 
lägga den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Konsult och Service har på uppdrag av sociala nämndernas förvaltning 
genomfört en enkätundersökning om brukarnas synpunkter på 
verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde. Resultaten av 
undersökningen redovisas i rapporten ”Brukarenkät inom individ- och 
familjeomsorgsverksamheten i Västerås. Öppenvård. Rapporten används 
som underlag för uppföljning av nämndens mål och för uppföljning av den 
verksamhet som bedrivs. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 2015-02-10 lagt fram 
förslag till beslut 
 
 
14. Dnr: 2015/161-IFN(2)  
Rapport brukarenkät 2014 - Individ- och familjenämndens 
verksamhet, myndighetsutövning 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden tar del av rapporten och beslutar att lägga 
den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Konsult och Service har på uppdrag av sociala nämndernas förvaltning 
genomfört en enkätundersökning av brukarnas synpunkter på de 
myndighetsutövande verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. 
Resultaten av enkäterna redovisas i rapporten ”Brukarenkät inom individ- 
och familjeomsorgsverksamheten i Västerås. Myndighetsutövning. 
Rapporten används för uppföljning av nämndens mål och för uppföljning 
av verksamheterna. 
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Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse 2015-02-10 lagt fram 
förslag till beslut. 
 
15. Dnr: 2015/125-IFN(3)  
Fördyring av byggnation avseende lokaler för 
ensamkommande barn på Adelsögatan 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra till fastighetskontoret att 
genomföra ombyggnation av Adelsögatan 6 med en preliminär årlig 
hyreskostnad för individ- och familjenämnden av 1 680 649kr. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden beslutade 2014-06-18, IFN §172, att uppdra 
åt fastighetskontoret att fullfölja projektering av ombyggnad av 
Adelsögatan 6 till HVB-hem samt utslussningslägenheter för mottagande 
av ensamkommande flyktingbarn. Enligt preliminär tilläggshyresoffert 
från fastighetskontoret skulle årshyreskostnaden för IFN avseende 
ombyggnationen bli 1 408 567kr. 
 
Efter genomförd upphandling konstaterar fastighetskontoret att 
hyreskostnaden kommer att uppgå till 1 680 649kr per år beräknat på 
aktuellt anbud. 
Ombyggnationen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2015/2016, vilket är 
två månader senare än enligt tidigare beräkning. 
 
Hyreskostnaden finansieras helt med den statliga ersättning nämnden 
erhåller för mottagande av ensamkommande barn. Fastigheten beräknas 
behövas för den aktuella verksamheten under överskådlig tid framåt. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 11 februari 2015 lagt 
fram förslag till beslut. 
 
 
16. Dnr: 2015/123-IFN(5)  
Fördyring av byggnation avseende gruppbostad Skillsta 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra till fastighetskontoret att 
genomföra byggnation av sex lägenheter med tillhörande ytor och 
erforderliga kompletteringar på fastigheten Skillsta 1. Nämndens årliga 
hyreskostnad blir 492 648kr enligt preliminär tilläggshyresoffert från 
fastighetskontoret. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden beslutade 2014-06-18, IFN §173, att uppdra 
åt fastighetskontoret att genomföra byggnation av ytterligare sex 
lägenheter vid Skillsta gruppbostad. Bostäderna inrättas enligt SoL, 5 kap. 
§7.  
 
Nämndens beslut grundades bland annat på en preliminär årshyreskostnad 
för IFN på 324 101kr. Efter genomgång av inkomna anbud har 
fastighetskontoret lämnat en ny preliminär hyresoffert på 492 648kr på 
grund av högre produktionskostnader än tidigare beräknat. Byggnationen 
beräknas preliminärt vara färdigställd senast 2015-11-30. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 11 februari 2015 lagt 
fram förslag till beslut. 
 
 
17. Dnr: 2015/63-IFN(3)  
Uppföljning av avtal Inslussboende för hemlösa, Stiftelsen 
Citykyrkan 
 
Förslag till beslut: 
Individ och familjenämnden beslutar godkänna rapporten samt förlänga 
avtalet med två år from 2016-04-01 tom 2018-03-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Individ och familjenämnden upphandlade enligt LOU kap. 15 
inslussboendet under 2011. Avtal tecknades med Stiftelsen Citykyrkan för 
perioden 2012-04-01 – 2016-03-31, med möjlighet till två års förlängning. 
 
Under januari månad 2015 har uppföljning av avtalet skett av 
förvaltningens tjänstemän. Uppföljning har skett vid oanmält besök i 
verksamheten och samtal med personal, föreståndare, egenskattning från 
verksamhetschef samt kortare samtal med boende. Avidentifierade 
genomförandeplaner har granskats. 
 
Förvaltningen kan dock konstatera att målgruppen bor avsevärt mycket 
längre på Inslussen än vad som varit ambitionen initialt, samt vid 
upprättandet av det förfrågningsunderlag som ligger till grund för 
nuvarande avtal. 
Det finns flera bakomliggande orsaker till varför boendetiden blir längre. 
Primärt handlar det dock om svårigheter att hitta adekvata 
boendealternativ för de personer som är färdigbehandlade. Därutöver är 
samtliga placeringar på Inslussen biståndsbeslutade, vilket inte var 
förhållandet när förfrågningsunderlaget publicerades. Detta ligger utanför 
nuvarande utförares kontroll. Föreliggande avtalsuppföljning har därför 
inte heller något fokus på denna fråga. Ett eventuellt beslut att inte 
förlänga avtalstiden skulle inte heller lösa problematiken med kvarboende 
som beror på en generell bostadsbrist i Västerås kommun. 
Bedömning är att utföraren i övrigt följer avtalet. 
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18. Dnr: 2015/98-IFN(3)  
Uppföljning av avtal, krissamtal, Bloton Öppenvård AB 
 
Förslag till beslut: 
Individ och familjenämnden beslutar godkänna rapporten samt att inte 
förlänga avtalet med Bloton Öppenvård AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänsten strukturerade Krissamtal är upphandlad enligt Lag (2007:1091) 
om offentlig upphandling (LOU). 
 
Individ och familjenämnden tilldelade Bloton öppenvård AB avtal 2014-
01-01 gällande krissamtal. Avtalstiden är 2014-01-01-2015-12-31 med 
möjlighet till ett års förlängning. 
 
Volym 300 samtal per år till en kostnad av 420 000 kr.  
 
Förvaltningen kan konstatera att användandegraden är avsevärt mycket 
lägre än förväntat och kostnaderna är därmed höga. Den låga 
användandegraden får primärt anses bero på omsättningen av personal på 
de myndighetskontor som använder insatsen. Det finns dessvärre troligen 
organisatoriska orsaker till den låga användandegraden, vilket inte ska 
förväxlas med ett förändrat behov. Förvaltningen gör därför bedömningen 
att behovet av denna insats alltjämt finns. Det är ändock orimligt utifrån 
aktuell kostnadsbild och användandegrad att göra någon annan bedömning 
än att inte förlänga avtalet.  
 
Om behovet av insatsen strukturerade krissamtal ökar efter avtalets slut 
finns möjligheter att tillgodose behovet genom exempelvis upphandlat 
ramavtal enligt LOU eller att förvaltningen tillskapar utrymme att bedriva 
insatsen i den egna förvaltningen.  
 
Sociala nämndernas förvaltning har, i en skrivelse den 11 februari 2015, 
lagt fram förslag till beslut. 
 
 
19. Dnr: 2015/97-IFN(5)  
Uppföljning av nätverksmöten och föräldrautbildning, 
Nätverkskompaniet Mälardalen UKH HB 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden beslutar godkänna rapporten samt att inte 
förlänga avtalet med Nätverkskompaniet HB. 
 
Ärendebeskrivning 
Tjänsten nätverksmöten är upphandlad enligt Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU).  
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Individ och familjenämnden tilldelade Nätverkskompaniet HB avtal 2014-
07-01- 2015-12-31 gällande Nätverksmöten. 
Volym 150 nätverksmöten under avtalstiden 18 månader, till en total 
kostnad av 975 000 kr, d.v.s. ca 8 nätverksmöten per månad. 
 
Tjänsten föräldrautbildning är upphandlad enligt Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU). 
Individ och familjenämnden tilldelade Nätverkskompaniet avtal gällande 
föräldrautbildning. Avtalstiden är 2014-01-01-2015-12-31 med möjlighet 
till ett års förlängning. 
Volym; Två föräldrautbildningar per år till en total kostnad av 440 000 kr.  
 
Förvaltningen kan konstatera att användandegraden är avsevärt mycket 
lägre än förväntat och kostnaderna är därmed höga. Den låga 
användandegraden får primärt anses bero på omsättningen av personal på 
de myndighetskontor som använder insatsen. Det finns dessvärre troligen 
organisatoriska orsaker till den låga användandegraden, vilket inte ska 
förväxlas med ett förändrat behov. Förvaltningen gör därför bedömningen 
att behovet av denna insats alltjämt finns. Det är ändock orimligt utifrån 
aktuell kostnadsbild och användandegrad att göra någon annan bedömning 
än att inte förlänga avtalet. 
 
Om behovet av metoden nätverksmöten och eller insatsen 
föräldrautbildning ökar efter avtalets avslut finns möjligheter att tillgodose 
behovet genom exempelvis Lagen om valfrihet (LOV) eller upphandlat 
ramavtal enligt LOU. En annan möjlighet är att förvaltningen skapar 
utrymme att ha resursen i den egna förvaltningen. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har, i en skrivelse den 11 februari 2015, 
lagt fram förslag till beslut. 
 
 

HÄR SLUTAR SAMMANTRÄDETS ÖPPNA DEL 
 
 
20. Dnr: 2015/23-IFN(1)  
Verksamhetsberättelse Individ- och familjenämnden 2014 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden beslutar godkänna förslag till 
verksamhetsberättelse och att låta den ingå som en del av stadens samlade 
årsredovisning 2014. 
 
Ärendebeskrivning 
Som ett led i stadens ekonomistyrning utarbetar förvaltningar och 
kommunägda företag årliga underlag för stadens gemensamma 
årsredovisning. 
Individ- och familjenämndens verksamhet, uppvisar för år 2014 totalt ett 
negativt resultat på 35,5 mnkr.  
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Kostnaden för verksamhetsåret (exklusive flyktingar) uppgick till 765,4 
Mnkr och intäkten till 48,2 mnkr. Den negativa avvikelsen på 
kostnadssidan beror främst på högre kostnader för vård ungdom, vård 
vuxen samt vård barn och familj. Däremot redovisas ett överskott för 
försörjningsstöd, nätverksmöten/krissamtal/föräldrautbildning och 
utvecklingsmedel. 
 
För flyktingmottagandet, personer med ankomstår 2011, redovisas ett 
underskott på 2,1 mnkr. Detta resultat beskriver kostnader och intäkter för 
135 personer under deras 4 år med flyktingstatus. Överskott för flyktingar 
mottagna 2012, 2013 och 2014 periodiseras till 2015 för att täcka framtida 
kostnader. 
Ensamkommande flyktingbarn 2014 redovisade ett överskott på 0,2 mnkr. 
För flyktingmottagandet totalt blev underskottet 1,9 mnkr. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 11 februari 2015, 
lagt fram förslag till beslut. 
 
 
21. Dnr: 2014/956-IFN(6)  
Granskning av stödet till spelberoende 
 
Förslag till beslut: 
Individ och familjenämnden beslutar att godkänna yttrandet till 
Kommunrevisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad 
genomfört en granskning för att bedöma om Individ och familjenämnden 
har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med 
spelberoende samt om proAros verksamheter erbjuder stöd i enlighet med 
socialtjänstlagen. 
 
EY:s samlade bedömning är att Individ och familjenämndens styrning och 
uppföljning av arbetet med spelberoende är delvis andamålsenlig. Det 
finns utrymme att utöka stödet till barn och ungdomar och vidreutveckla 
former för samverkan med landstinget när det gäller spelberoende.  
 
Begäran om yttrande utifrån rekommendationer som berör Individ och 
familjenämnden.  
 
Sociala nämnderas förvaltning har i skrivelse 21 januari 2015 lagt fram 
förslag till beslut. 
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22. Dnr: 2014/957-IFN(4)  
Granskning av IT-säkerhet 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden godkänner yttrande över kommunrevisonens 
rapport: Granskning av IT-säkerheten inom Sociala nämndernas 
förvaltning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevision har genomfört en granskning av IT-säkerheten kopplat 
till verksamhetssystemen: 
 
• Procapita HSL (system för patientjournaler) 
• Procapita IFO (system inom individ och familj) 
• Pulsen Combine (system inom äldre- och funktionshinderområdet) 
 
Granskningen är riktad mot äldrenämnden, individ- och familjenämnden, 
nämnden för personer med funktionsnedsättning samt kommunstyrelsen. 
Följande svar lämnas gemensamt till kommunrevisionens rapport. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har, i en skrivelse den 20 januari 2015, 
lagt fram förslag till beslut. 
 
 
23. Dnr: 2014/1137-IFN(4)  
Utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn 
och unga vuxna åren 2015--2018 - Västmanlands Kommuner 
och Landsting 
 
Förslag till beslut: 
Individ- och familjenämnden antar remissyttrandet och överlämar det till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till överenskommelse för barn och ungdomars psykiska hälsa är 
framtaget under VKL:s ledning. Det är en utvecklingsplan med fokus på 
kunskapsunderlag om hälsoläget och psykisk hälsa hos barn och unga som 
prioriterade samverkansområden. Planen är en fortsatt utveckling av den 
folkhälsostrategi som kommunerna, landstinget och länsstyrelsen ställt sig 
bakom.  
 
Stadsledingskontoret har beslutat att remittera förslaget till berörda 
nämnder, däribland nämnden för personer med funktionsnedsättning och 
individ och familjenämnden. 
 
Sociala nämndernas förvaltning har den 27 januari 2015 lagt fram förslag 
till beslut. 
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24. Dnr: 2015/101-IFN  
Övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift 
enligt SoL avseende ej verkställt beslut - kontaktperson 
 
 
25.  
Ansökan till Tingsrätten om tillsättande av särskild förordnad 
vårdnadshavare 
 
 
26.  
Nedläggning av faderskapsutredning 
 
 
27. Dnr: 2015/68-IFN  
Beredningsärende - Handlingsplan för beställning, 
upphandling, konkurrensutsättning och uppföljning 2016-2019 
 
 
28.  
Beredningsärende - Avtal flyktingmottagande 
 
 
29.  
Slutna informationsärenden 
 
 
30.  
Kurser och konferenser 
 
 
31.  
Förvaltningsdialog 
 
 
32.  
Övriga frågor 
 
 


