
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-23 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 23 september 2020, kl. 8:30-13:35 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Hanna Lundin-Jernberg (L), tjg. ers. för Björn Kjellsson (L), 
vice ordförande 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Marikk Henriksson (S) §§ 
159-169, deltar via länk 
Gisela Lindmark Eriksson (S), tjg. ers. för Marikk Henriksson 
(S) § 170 
Johan Lindbom (S), tjg. ers. för Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Jonsson (M) 
Gudrun Nordborg (V) §§ 159-169, deltar via länk 
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Gudrun Nordborg (V) § 170 
Andreas Sellstedt (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) §§ 159-169, deltar via länk 
Alice Nikmanesh (MP) §§ 159-169, deltar via länk 
Birgitta Nordvall (KD) §§ 159-169, deltar via länk 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Igor Jonsson (M), måndag 28 september 2020, kl. 10:00 

 

Sekreterare:        §§ 159-170 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Igor Jonsson (M)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-09-23 

 

Anslaget har satts upp: 2020-09-29 

 

Anslaget tas ner: 2020-10-21 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ledamot 

Leif Berglund §§ 161-167 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Gisela Lindmark Eriksson (S) §§ 159-169 

Rita Poromaa (S) §§ 159-169, deltar via länk 

Greger Knutsson (M) §§ 159-169, deltar via länk 

Alireza Mosahafi (M) §§ 159-169, deltar via länk 

Ahmed Hersi (V) §§ 159-162, 167-169 

Linda Lotare (V) §§ 159-162, 164-167, deltar via länk 

Malin Forss (C) §§ 159-169, deltar via länk 

 

Tjänstepersoner 

Monica Wahlström, tf. socialdirektör §§ 159-169 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation  

Maria Hedin, kommunikatör §§ 159-169 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 159-167 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 159-167 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling §§ 159-162 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 159-161 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 159-161 

Ann-Gerd Töyrä, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 159-161 

Lena Bolin, utredare § 163 

Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef § 167 
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§ 159 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 160 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Linda Lotare (V) anmäler jäv i ärende 5 ”Översyn av samverkan med 

Kvinno- och tjejjouren i Umeå”. 

Ärendebeskrivning 

En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara 

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 161 
Diarienr: IFN-2020/00002 

Individ- och familjenämndens delårsrapport januari 

- augusti 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

nämndens ekonomi- och personaluppföljning för perioden januari-augusti 

2020. 

 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa 

uppföljningen av familjehemsvården på nämndens sammanträde i 

november, istället för december. Uppföljningen ska även omfatta en 

fördjupning i inkommande ärenden och en analys av om det finns 

ytterligare åtgärder att vidta för att minska antalet placeringar. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari-augusti 2020 beskriver verksamhetens genomförda aktiviteter samt 

måluppfyllelse i enlighet med nämndens uppdragsplan utifrån perspektiven 

ekonomi och personal. Rapporten innehåller även en avstämning av 

måluppfyllnad yttre kvalitet. Den ekonomiska uppföljningen visar 

nämndens resultat för perioden januari-augusti 2020. 

Nämndens beslutsordning 

Individ- och familjenämnden beslutade 2020-06-24 § 108 att uppdra till 

förvaltningen att återkomma på nämnden 16 december 2020 med en ny 

uppföljning av beslutet att förvaltningen från och med januari 2020 inte 

längre får verkställa familjehemsplaceringar med köp av externa 

tjänster/konsulentstödda familjehem. 

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att 

redovisa uppföljningen av familjehemsvården på nämndens sammanträde i 
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november, istället för december. Uppföljningen ska även omfatta en 

fördjupning i inkommande ärenden och en analys av om det finns 

ytterligare åtgärder att vidta för att minska antalet placeringar. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens 

(S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari-augusti 2020 

Ekonomirapport t o m augusti 

Beredningsansvariga 

Monica Wahlström, tf. socialdirektör 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Mona Kårebrand-Åberg, personalchef 

Anna Karlander, chef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ulrika Gustafsson 

Viviann Dannelöv Nilsson 

Åsa Marklund 
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§ 162 
Diarienr: IFN-2020/00002 

Internkontrollrapport januari – augusti 2020 

Beslut 

Individ-och familjenämnden godkänner nämndens internkontrollrapport 

för perioden januari - augusti 2020. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutar årligen om en internkontrollplan 

utifrån viktiga kontrollområden och bedömer risker. Planen följs upp vid 

varje tertialredovisning.  

 

Uppföljningen som förvaltningen redovisar för nämnden gäller för 

perioden januari - augusti 2020.   

Beslutsunderlag  

Internkontrollrapport januari - augusti 2020 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Ulla Andersson 
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§ 163 
Diarienr: IFN-2020/00052 

Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i 

Umeå 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner innehållet i Översyn av samverkan 

med Kvinno- och tjejjouren i Umeå och har tagit del av de förslag till 

formalisering av samverkan som lyfts i översynens olika avsnitt och vars 

syfte är att fungera som underlag vid nästa överenskommelse mellan 

parterna.  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att inför nästa 

överenskommelse med Kvinno- och tjejjouren i Umeå ta fram en struktur 

för en ny, mer långsiktig form för samverkan genom ett Idéburet offentligt 

partnerskap. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att vid framtagande 

av uppdragsplan och budget för 2021 se över möjligheterna att uppgradera 

det årliga bidraget till Kvinno- och tjejjourens verksamhet. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att i arbetet med att formalisera en 

samverkan kring ett IOP också behandla frågan om att tillgodose mer 

ändamålsenliga lokaler. 

 

Jäv 

Linda Lotare (V) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

I nämndens uppdragsplan för 2020 gavs förvaltningen i uppdrag att göra en 

särskild översyn av samarbetet med Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Syftet 

var att översynen skulle fungera som ett underlag inför nästa 

samverkansöverenskommelse mellan parterna, med önskemål på innehåll 

kring följande delar:  

 



Sida 10 av 20 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-09-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

• Att synliggöra parternas upplevelse av samverkan hittills med fokus 
på behov och förbättringsområden.  

• Att hitta former för mer formaliserad samverkan mellan parterna  

• Att utifrån målsättningarna i individ- och familjenämndens 
uppdragsplan för 2020 ta fram ett förslag på en hållbar och 
långsiktig form för samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå.  

 

Utifrån slutsatserna av den genomförda översynen av kommunens 

samverkan med Kvinno- och tjejjouren har förvaltningen tagit fram några 

förslag till beslut. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

1. bifall till förslaget. 

2. om följande tillägg: att i arbetet med att formalisera en samverkan 

kring ett IOP också behandla frågan om att tillgodose mer 

ändamålsenliga lokaler. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet även bifaller Lundgrens (S) m.fl. 

tilläggsyrkande. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Gudrun Nordborg (V) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå 
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Beredningsansvariga 

Lena Bolin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Lena Bolin 
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§ 164 
Diarienr: IFN-2018/00339 

Val av adjungerade ledamöter till Umeå 

stadsmissions styrelse 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Rita Poromaa (S) till adjungerad ledamot 

i Umeå stadsmissions styrelse. 

Ärendebeskrivning 

Två representanter väljs till adjungerade ledamöter i Umeå stadsmissions 

styrelse. Individ- och familjenämnden beslutade 2018-12-03 § 259 att utse 

Mehrana Bassami (S) och Gunnel Lagerkvist (C) till adjungerade ledamöter i 

dåvarande Öppen gemenskaps styrelse. Mehrana Bassami (S) har avsagt sig 

uppdraget och därmed behöver en ny adjungerad ledamot utses. 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden utser Rita Poromaa (S) till 

adjungerad ledamot i Umeå stadsmissions styrelse. 

  

Propositionsordning  

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

 
Beslutet ska skickas till 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Lönesupport 
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§ 165 
Diarienr: IFN-2020/00208 

Uppdrag gällande vårdnadsöverflyttningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att se över stödet till 

familjehem i samband med att det kan vara aktuellt med att genomföra en 

vårdnadsöverflytt. I uppdraget ingår att göra en omvärldsanalys av andra 

kommuners stöd och hantering. Uppdraget ska återredovisas till nämnden 

senast februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens ordförande föreslår att nämnden ger ett 

uppdrag till förvaltningen. 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att se 

över stödet till familjehem i samband med att det kan vara aktuellt med att 

genomföra en vårdnadsöverflytt. I uppdraget ingår att göra en 

omvärldsanalys av andra kommuners stöd och hantering. Uppdraget ska 

återredovisas till nämnden senast februari 2021.  

 

Propositionsordning  

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) och Gudrun Nordborg (V) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

 
Beslutet ska skickas till 

Ulrika Gustafsson 

Viviann Dannelöv Nilsson 
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§ 166 

Diarienr: IFN-2020/00209 

Uppdrag att utreda lokaler för unga dementa 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 

förutsättningarna med syftet att öppna ett boende för unga dementa. 

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med äldreomsorgen för att 

åstadkomma en sammanhållen helhetslösning, samt se över om det finns 

övriga behov inom funktionshinderomsorgen som nämnden behöver hitta 

nya boendelösningar för. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens ordförande föreslår att nämnden ger ett 

uppdrag till förvaltningen. 

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar att individ- och familjenämnden uppdrar till 

förvaltningen att utreda förutsättningarna med syftet att öppna ett boende 

för unga dementa. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med 

äldreomsorgen för att åstadkomma en sammanhållen helhetslösning, samt 

se över om det finns övriga behov inom funktionshinderomsorgen som 

nämnden behöver hitta nya boendelösningar för.  

 

Propositionsordning  

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutet ska skickas till 

Ulrika Gustafsson 

Anna Karlander 
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§ 167 
Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om kvinnofridslinan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Camilla Thunell, bitr. verksamhetschef, informerar om kvinnofridslinan som 

är ett samarbete som syftar till att hjälpa våldsutsatta kvinnor att hitta en 

ny bostad. 
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§ 168 
Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Monica Wahlström, tf. socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom 

förvaltningen.  

 

Gudrun Nordborg (V) anmälde en fråga på nämnden 24 juni: 

”Om socialtjänsten i Umeå har placerat våldsutsatta kvinnor på privat 

drivet skyddat boende i Umeå/Umeås närhet respektive i andra delar av 

landet? Och i så fall på vilka boenden och hur många i år resp förra året.” 

Monica Wahlström svarar och redovisar antal placerade kvinnor och 

kvinnor med medföljande barn utifrån antal nätter på boenden i Umeå och 

i Umeås närhet samt i andra delar av landet. 
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§ 169 

Mentimeter 
Nämnden genomför en mentimeterundersökning. 
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§ 170 
Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

september 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut och anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av ärenden beslutade med stöd av nämndens fastställda 

delegationsordning samt redovisning av anmälningsärenden. 

Delegationsbeslut 

 

Arbetsutskottet 2020-09-09 
§ 90 Uppdrag att se över modell för företräden vid IFO-utskottet 

§ 86 Kurser och konferenser september 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-06-01 t o m 2020-08-31 inom lagområdena SoL, 

LSS, LVU, LVM och övrig lagstiftning anmäls i enlighet med nämndens 

beslut 2020-08-26. 

Anmälningsärenden 

Yttrande över remiss - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- 

och sjukvårdssystem SOU 2020:19, 2020-09-09 (dnr IFN-2020/00187-1 och 

-2). 

 

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan individ- och familjenämnden och 

Enkätfabriken AB (dnr IFN-2020/00199-1) 

 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-18 § 121 Anvisning för nämndernas 

och bolagens rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-

augusti 2020, med tillhörande bilaga (dnr IFN-2020/00002-14) 
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Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-18 § 120 Nämndernas 

internkontrolluppföljning för perioden januari-april 2020 (dnr IFN-

2020/00002-13) 

 

 

   
 


