
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-21 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 8:30-14:40 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Marikk Henriksson (S) §§ 
180-186, 189-195 
Hanna Lundin-Jernberg (L), tjg. ers. för Marikk Henriksson (S) 
§ 196 
Leif Berglund (S) §§ 183-186, 189-196 
Johan Lindbom (S), tjg. ers. för Leif Berglund (S) §§ 180-182, 
via länk 
Mehrana Bassami (S) §§ 180-186, 189-195, via länk 
Igor Jonsson (M) 
Gudrun Nordborg (V) §§ 180-186, 189-195, via länk 
Linda Lotare (V), tjg. ers. för Gudrun Nordborg (V) § 196 
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Andreas Sellstedt (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) §§ 180-186, 189-195, via länk 
Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) §§ 180-186, 189-195, via länk 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), måndag 26 oktober 2020, kl. 11:00 

 

Sekreterare:        §§ 180-186, 189-196 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-10-21 

Anslaget har satts upp: 2020-10-27 

Anslaget tas ner: 2020-11-18 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Johan Lindbom (S) §§ 183-186, 189-196 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Rita Poromaa (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

Linda Lotare (V) §§ 180-186, 189-195 

Malin Forss (C) 

Hanna Lundin-Jernberg (L) §§ 180-186, 189-195 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör §§ 180-186, 189-195 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation §§ 180-186, 189-195 

Maria Hedin, kommunikatör §§ 180-186, 189-195 

Monica Wahlström, verksamhetschef §§ 180-186, 189-191, 193 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 180-186, 189-191, 193 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 180-186, 189-191, 193 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef § 183 

Jeanette Åsemar, enhetschef § 186 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling § 186-189 

Aino Dahl, minoritetssamordnare § 192 

Peter Steggo, minoritetssamordnare § 192 

Christina Halleröd, socialt ansvarig samordnare § 194 

 

Övriga 

Ewa Miller (M), kommunrevisionen §§ 180-182 

Eva Arvidsson (V), kommunrevisionen §§ 180-182 

Magdalena Otterhall, verksamhetsrevisor §§ 180-182 

Petter Frizén, verksamhetsrevisor §§ 180-182 

 

  



Sida 4 av 30 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-10-21 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

 

§ 180 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med 

följande tillägg: 

- ”Förordnande och delegation att fatta beslut enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM)” läggs till som nytt ärende 9. 

- ”Information om antagande av leverantörer efter upphandling av 

drogtester” läggs till som nytt ärende 18. 

- ”Omprövning av beslut om umgängesbegränsning enl. LVU” läggs 

till som nytt ärende 23. 

- ”Omprövning av beslut om umgängesbegränsning enl. LVU” läggs 

till som nytt ärende 24. 

 

Alice Nikmanesh (MP) anmäler två övriga frågor: 

- Kan vi få en lägesuppdatering gällande Jobbtorget? På kommande 

nämnd? 

Frågan besvaras under ekonomirapporten. 

- Tar vi inom socialtjänsten kontakt med personerna som hörde av sig 

till annonsen som häromveckan användes för att belysa problemet 

med sugardating? 

Frågan besvaras på kommande nämnd. 

 

Birgitta Nordvall (KD) anmäler en fråga – varför ser det så olika ut bland 

nämnderna hur man hanterar sekretessärenden digitalt? 

Frågan tas med till nästkommande arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 181 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

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

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 182 

Diarienr: IFN-2020/00148 

Revisionsdialog 2020  

Beslut 

Individ- och familjenämnden lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisorerna granskar nämndens verksamhet. I dialogen förs en 

diskussion mellan nämnden och revisionen, bland annat utifrån besvarat 

fråge- och bedömningsformulär. 

Beslutsunderlag 

Bilagor - Besvarat fråge- och bedömningsformulär 2020 och projektplan - 

grundläggande granskning 2020 
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§ 183 

Diarienr: IFN-2020/00003 

Ekonomirapport t o m september och det 

ekonomiska läget utifrån åtgärder för budget i 

balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+6,1 mnkr) förklaras av 

funktionshinderomsorg (+26,9 mnkr), gemensamma kostnader (+8,2 mnkr), 

ensamkommande barn (-3,2 mnkr), försörjningsstöd (-5,8 mnkr) samt 

individ- och familjeomsorg (-20,0 mnkr).  

 

Individ- och familjenämndens nettokostnader (1 011,7 mnkr) har ökat med 

5,7 % (54,5 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans 

kunde nettokostnaderna öka med 60,6 mnkr vilket innebär en 

budgetavvikelse på +6,1 mnkr. En anledning till det är att för 2020 har flera 

verksamheter fått budgettillskott utifrån befolkningstillväxt som till 

exempel budget för utökning av antal LSS-boenden och daglig verksamhet 

och där uppstart pågår eller inte kommit igång som planerat under 

perioden. Förutom det så är det också verksamheter som tillfälligt varit 

nedstängda eller som inte gått för full drift under året med anledning av 

pandemin. En ytterligare orsak till den lägre nettokostnadsutvecklingen är 

att nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under april-

september med 8,9 mnkr. Under samma period har det varit ca 1,8 mnkr 

mer i sjuklönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter i jämförelse med 

januari-mars. Vilket innebär att det ger en positiv påverkan på 

nettokostnaderna med nästan 7,1 mnkr för hela nämnden och främst inom 

funktionshinderomsorgen. 
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Till och med september var det ca 13,2 mnkr bokfört som merkostnader till 

följd av pandemin på hela nämnden. Av detta var ca 3,3 mnkr på grund av 

bland annat inköp av skyddsutrustning samt 9,9 mnkr på grund av ökade 

personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar främst om 

överanställningar för att säkra bemanningen. Under augusti genomfördes 

den första återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader på grund av 

pandemin. Återsökningen motsvarade 10,3 mnkr och beslut om ersättning 

väntas komma senare under hösten. En ytterligare återsökning kommer att 

vara möjlig att göra under november. I nämndens budgetavvikelse finns 

inte dessa intäkter med men däremot görs en försiktig bedömning i 

prognosen att ca 50 % (5,0 mnkr) av det återsökta beloppet kommer att 

beviljas. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+8,2 mnkr. Orsakerna till överskottet är kvarstående volymmedel för ett 

LSS-boende (+3,5 mnkr), att uppstart av verksamheter pågått under året 

som tex Bemanningscentrum (+1,6 mnkr) samt att det funnits vakanta 

tjänster under året (+1,8 mnkr). 

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 40,5 tkr. Det avser ett beslut om kontaktperson LSS och ett 

beslut om avlösarservice. 

 

Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+26,9 mnkr) på nästan 

alla verksamheter och generellt sett handlar det främst om pandemins 

påverkan på verksamhetsområdet i form av minskat inflöde, tillfälligt 

nedstängda verksamheter, sjuklönebidrag och att uppstart/utökning av 

verksamheter inte blivit av i samma takt som budget tillkommit.   

 LSS-boende +11,4 mnkr. Överskottet beror på att verksamheten 
fått ett budgettillskott från och med 1/1 2020 för nya boenden där 
uppstart pågått eller inte kommit igång ännu. Av överskottet så 
motsvarar det 6,9 mnkr. Verksamheten har också erhållit statlig 
ersättning för sjuklönekostnader och som bidrar till överskottet 
med nästan 4,0 mnkr.  
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 Administration och ledning +7,9 mnkr. Överskottet beror främst på 
att det under perioden funnits vakanta tjänster inom bland annat 
enhetschefer och verksamhetschefer men där rekrytering pågår och 
som beräknas vara klart under hösten (+5,6 mnkr). Överskottet 
beror också på att det finns kvar budget från 2020 års lönerevision 
gällande månaderna januari-april. Det kommer att budgeteras ut till 
respektive enhet och arbetsgrupp från och med 2021 då det blir 
helårseffekt på lönehöjningen (+2,3 mnkr). 
 

 Personlig assistans SFB +5,8 mnkr. Överskottet beror på att det är 
ungefär 24 brukare mindre i relation till budget vad gäller att betala 
för de första 20 timmarna. Det är också en minskning i relation till 
samma period 2019 med ungefär 12 brukare (-6,6 %). I övrigt 
kämpar verksamheten med att få schablonersättningen från 
Försäkringskassan att räcka till utifrån att det inte täcker faktiska 
personalkostnader. Ett exempel på det är införandet av systemet 
Medvind. Ett system som nu är helt implementerat i verksamheten 
och som förenklar kontrollen på ekonomin samt kontrollen på antal 
beslutade timmar i relation till antal utförda timmar. Verksamheten 
har också tillsammans med jurist arbetat intensivt med att få till nya 
bedömningar av Försäkringskassan vilket inneburit att i vissa fall har 
nya beslut tagits och mer ersättning utbetalats. Under perioden 
handlar det om ca 1,0 mnkr av det totala överskottet. 
 

 Hemtjänst +8,8 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten är lägre än budget, 84 %. I 
jämförelse med samma period 2019 har antalet beviljade timmar 
minskat med nästan 14 %. Detta beror främst på lägre behov av 
insatsen med anledning av att tillkommande boendeplatser 
stämmer bättre överens med faktiskt behov och på det pågående 
arbetet med uppföljning på individnivå. Men det kan också bero på 
att personer valt att pausa, avsäga sig eller minska sina insatser 
med anledning av pandemin eller valt att minska sina insatser på 
grund av avgiftshöjningen.  
 

 Korttidsvistelse och fritidsverksamhet +7,4 mnkr. Överskottet beror 
på att verksamheten fick från och med 2020 ett budgettillskott för 
utökning av verksamhet som inte kunnat verkställas ännu på grund 
av pandemin. Överskottet beror också på ett lägre inflöde och lägre 
beläggning inom korttidsverksamheten med anledning av pandemin 
och på att verksamheten arbetat med en mer resurseffektiv 
bemanningsplanering.   
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 Inom daglig verksamheten beror överskottet +6,4 mnkr till stora 
delar på det budgettillskott (+4,1 mnkr) som verksamheten fick från 
och med 2020. På grund av pandemin men även på grund av brist 
på lokaler har verksamheten inte kunnat utökas trots 
budgettillskottet. Överskottet beror också på att verksamheten 
tillfälligt varit stängd och på den statliga ersättningen för sjuklöne-
kostnaderna. 
 

 Som tidigare är funktionshinderomsorgens största ekonomiska 
utmaning personlig assistans LSS. Till och med september är det ett 
underskott på -22,1 mnkr vilket beror på större behov av insatsen 
än budget. Både antalet individer och antalet beviljade timmar är 
större än budget. I jämförelse med samma period 2019 har 
däremot antal ärenden minskat med 5,2 %. 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-20,0 mnkr) beror på 

barn- och ungdomsvården där behov av konsultstödda familjehem och av 

extern institutionsvård är fortsatt mycket större än budget. Kostnaderna 

för vuxna missbruksvård fortsätter att vara lägre än budget på samma sätt 

som under 2019. 

 

Vad gäller konsultstödda familjehem för barn och unga finns det utifrån 

budget och utifrån faktiskt dygnspris ett utrymme för i snitt 824 dygn per 

månad eller till ca 27 individer. Det faktiska utfallet har under perioden 

varit i snitt 1 876 dygn per månad och 63 individer som varit placerade. 

Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så många i 

relation till budgeten. Skillnaden mellan antal dygn i budget och antal 

faktiska dygn ger för perioden ett underskott för den konsultstödda 

familjehemsvården med ca -22 mnkr. Vid jämförelse med samma period 

2019 har dock antalet individer minskat med 2,2 % och antalet dygn 

minskat med 2,8 %. 

 

För extern institutionsvård är behovet även där långt mycket större än 

budget. I budget finns det utrymme för i snitt 850 dygn per månad eller till 

ca 28 individer. Till och med september har det i snitt varit 1 525 dygn och 

ca 52 individer per månad. Skillnaden mellan antal dygn i budget och antal 

faktiska dygn ger för perioden ett underskott för den externa 

institutionsvården med ca -24 mnkr. Skillnaden mot konsultstödda 
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familjehem är att antalet placerade individer ökat med ca 44 % och antalet 

dygn med ungefär 52 % i jämförelse med samma period 2019.  

 

Under perioden har det också varit ett ökat inflöde inom barn och unga i 

kombination med att det varit svårare att avsluta pågående placeringar. 

Arbetet fortsätter med tidiga insatser, hemmaplanslösningar och 

regelbundna uppföljningar av alla placeringar. Prognosen på -25,0 mnkr 

kvarstår sedan tidigare. 

 

Ensamkommande barn 

Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -3,2 mnkr 

till och med september. Anledningen till underskottet beror på att 

kostnadsnivån inte fullt ut är anpassad till de intäktsnivåer som 

verksamheten erhåller. Det beror främst på att vissa externa placeringar 

inte går att återsöka kostnaderna för från Migrationsverket då det inte är 

en LVU eller LVU-liknande placering samt att det finns ungdomar i 

verksamheten som har svenskt medborgarskap vilket innebär att även 

dessa kostnader inte går att återsöka.  

 

Det beror också på att det har kommit färre ungdomar än vad som först var 

prognostiserat, detta mycket med anledning av pandemin, och 

verksamheten har därför fått lov att försöka ställa om kostnadsnivån 

mycket snabbare än vad som först bedömdes behövde genomföras. Detta 

sker till exempel genom ytterligare översyn av bemanningen. Samtidigt förs 

en dialog med Migrationsverket och kranskommunerna om möjligheten att 

ta emot fler ungdomar. Årsprognosen kvarstår därmed på -4,0 mnkr. 

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden (-5,8 mnkr) förklaras av att 

antalet hushåll med behov av försörjningsstöd är högre än budget. Antalet 

hushåll ökade under sommaren vilket till stor del berodde på pandemin 

och ungdomar vars planerade sommarjobb inte blev av. Bedömningen var 

då att ökningen troligtvis skulle hålla i sig under hösten men för september 

har däremot ökningen uteblivit och antalet hushåll har i stället minskat till 

ungefär samma nivåer som innan sommaren. Då fortsatt utveckling under 

hösten är mycket svårbedömd kvarstår årsprognosen på -10,0 mnkr.  
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Årsprognos 

Årsprognosen för 2020 kvarstår på +6,0 mnkr. Prognosen beror som 

tidigare främst på kvarstående budget för tillkommande verksamheter, 

minskat inflöde, tillfälligt nedstängda verksamheter på grund av pandemin, 

sjuklönebidrag samt på återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader 

på grund av Covid-19.  

Nämndens beslutsordning 

Alice Nikmanesh (MP) frågar om nämnden kan få en lägesuppdatering 

gällande Jobbtorget?  

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef, svarar att Jobbtorget ska 

starta upp igen och att personer som blivit av med sina aktiviteter ska 

kunna återuppta aktiviteterna igen framöver. 

 

Ordförande finner att nämnden godkänner ekonomirapporten. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m september 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, Ekonomichef   
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§ 184 

Diarienr: IFN-2020/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2020-06-30 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt SoL. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

Ärendebeskrivning 

Från och med 2006-07-01 gäller, enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen, 

följande beträffande ej verkställda gynnande beslut: 

”Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. 

Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 

hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. 

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 

verkställigheten avbröts. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per 

kvartal.” 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas. 

Beslutsunderlag 

Rapport SoL 2020-06-30 
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Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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§ 185 

Diarienr: IFN-2020/00027 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2020-06-30 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner statistikrapporten över ej 

verkställda beslut enligt LSS. 

Individ- och familjenämnden överlämnar statistikrapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2008-07-01 gäller, enligt 28 h § lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), följande beträffande ej verkställda 

gynnande beslut.  

”Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts 

inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare 

ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur 

många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts på 

nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden 

ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid 

som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering enligt 

denna paragraf ska ske en gång per kvartal.” 

I rapporten anges även skälen till att besluten inte verkställts. De skäl som 

kan anges enligt Socialstyrelsen är resursbrist, den enskilde har tackat nej 

till erbjudande eller annat skäl. Resursbrist innebär att det saknas lämplig 

bostad eller att lämplig personal/uppdragstagare saknas.  

Beslutsunderlag 

Rapport LSS 2020-06-30 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM#P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM#P9
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Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen   
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§ 186 

Diarienr: IFN-2020/00215 

Kommunala riktlinjer för försörjningsstöd 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner föreslagna ändringar och tillägg, 

samt arbetsutskottets tillägg, till ”Kommunala riktlinjer för 

försörjningsstöd” och beslutar att ändringen gäller från 1 november 2020.  

 

Reservation 

Gudrun Nordborg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Ärendebeskrivning 

De nuvarande kommunala riktlinjerna gäller sedan 1 juli 2018. Dessa 

behöver nu uppdateras på grund av förändringar i lag och förordning, 

uppdatering av högsta godtagbara hyror samt förtydligande i text. 

 

Följande förändringar föreslås: 

 Livsmedel: texten har skrivits om för att förtydliga vad som gäller. 

 Kläder och skor: texten har skrivits om för att förtydliga vad som 
gäller. 

 Tidning och telefon: texten har skrivits om med borttag av TV-
avgift. TV-avgift betalas via skatt numera för de som har inkomst. 

 Boendekostnad: infört text om att en andrahandsuthyrning måste 
vara godkänd av hyresvärd eller bostadsrättsförening enligt lag från 
1 oktober 2019. Uppräkning av högsta godtagbara hyra sedan 2018, 
med nya belopp utifrån hyreshöjning varje år i avtal mellan 
Hyresgästföreningen och AB Bostaden. Förslag är att dessa räknas 
upp varje år utifrån den procentsats som nya hyresavtal kommer 
fram till mellan Hyresgästföreningen och AB Bostaden i Umeå 
kommun, och att den uppräkningen sköts av enhetschefer för 
försörjningsstöd och bosocial enhet. Även borttag av särskild nivå 
för ungdomar då de inte har andra möjligheter till billigare 
lägenheter. Inneboendekostnad föreslås till ca 3500 kr utan möbler 
och internet. 
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 Borttag av text kring att extra tillägg för ungdomar ska täcka 
bussresor. Enligt dom i FvR så ska behov av busskort räknas in i 
norm och ej täckas av extra tillägg. 

 Tandvård, glasögon: förtydligade om att det kan beviljas vid 
långvarigt behov av försörjningsstöd, mer än sex månader. 

 Flyttkostnader: borttag av text om att Arbetsförmedlingen kan 
bevilja flyttkostnader, då detta inte längre stämmer. 

 Internet: lagt till det som eget stycke. Nu beviljas 200 kr/mån vilket 
är i underkant med vad det faktiskt kostar. Internet är en skälig 
kostnad enligt domar och vi föreslår att bevilja internetkostnad med 
8 % av prisbasbeloppet/år. Detta blir då en godtagbar kostnad för 
2020 med 315 kr/mån och för 2021 med 317 kr/mån. 
 

Det finns även några förtydligande i text/meningar som lagts till. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar  

1. att sista meningen i punkt 1.4 på s 5 får ändrad lydelse till: För 

kulturellt betingade klädbehov utgår endast extra bistånd vid 

synnerliga skäl. 

2. att texten under punkt 1.5 med Rubriken "Tidning, telefon" 

kompletteras med att "Varje hushåll ska ha rätt till abonnemang på 

en lokaltidning och barnfamiljer dessutom rätt till prenumeration 

på någon barntidning som viss motvikt till barnfattigdomen". 

3. att rubriken på s7 till punkten 2.3 ändras till "Bostadskostnad i egen 

fastighet, bostadsrätt mm". 

4. att formuleringen ”tomträttsavgäld om tomten är arrenderad” 

ändras till ”tomträttsavgäld eller arrendeavgift”. (Det handlar 

nämligen om två olika upplåtelseformer, tomträtt som betalas med 

tomträttsavgäld respektive arrende som betalas med 

arrendeavgift.)  

5. att det lagrum som åberopas mitt på s13 ändras från HL till 

Jordabalken. (12 kap i Jordabalken handlar om hyra, men det finns 

ingen hyreslag) 

6. att tredje raden på s 14 ”Vid separationer bör parterna dela 

bohaget” ändras till "Vid skilsmässa eller separation bör parterna 

dela bohaget" (Detta är ofta mycket komplicerat. Separation brukar 

syfta på sambor. För dem finns en ytterst begränsad rätt till delning. 
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Om också skilsmässa nämns blir det mer relevant, men även då 

skulle detta ”bör” ofta vara minerat. Både för sambor och gifta tar 

bodelningen ofta tid, med risk för maktkamp, särskilt om det funnits 

hot och våld i relationen). 

dessutom yrkar vi  

7. att några formuleringar kollas och justeras så att de blir mer 

konsekventa: På s 7 anges långvarigt som över 3 månader, sedan på 

samma sida i punkt 2.3 anses kortvarigt som över 4 månader, på s 

10 under punkt 4 anses kortvarigt om det är max 3 månader. 

 

Björn Kjellsson (L) yrkar att mening två och tre i avsnitt ”1.3 Livsmedel” 

stryks. 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

1. bifall till Sellstedts (V) yrkande 3-7  

2. avslag på Sellstedts (V) yrkande 1-2. 

3. avslag på Kjellssons (L) yrkande. 

 

Björn Kjellsson (L) yrkar bifall till Sellstedts (V) yrkande 3-7 och avslag på 

Sellstedts (V) yrkande 1-2. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag på Kjellssons (L) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedt (V) yrkanden 1-2 och finner 

att arbetsutskottet avslår yrkandena. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Sellstedts (V) yrkanden 3-7. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Kjellssons (L) yrkande och finner att 

arbetsutskottet avslår yrkandet. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet därmed har beslutat att föreslå 

nämnden att fastställa riktlinjerna för försörjningsstöd med följande 

ändringar: 

- att rubriken på s7 till punkten 2.3 ändras till "Bostadskostnad i egen 

fastighet, bostadsrätt mm". 
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- att formuleringen ”tomträttsavgäld om tomten är arrenderad” 

ändras till ”tomträttsavgäld eller arrendeavgift”.  

- att det lagrum som åberopas mitt på s 13 ändras från HL till 

Jordabalken. 

- att tredje raden på s 14 ”Vid separationer bör parterna dela 

bohaget” ändras till "Vid skilsmässa eller separation bör parterna 

dela bohaget" (Detta är ofta mycket komplicerat. Separation brukar 

syfta på sambor. För dem finns en ytterst begränsad rätt till delning. 

Om också skilsmässa nämns blir det mer relevant, men även då 

skulle detta ”bör” ofta vara minerat. Både för sambor och gifta tar 

bodelningen ofta tid, med risk för maktkamp, särskilt om det funnits 

hot och våld i relationen). 

- att några formuleringar kollas och justeras så att de blir mer 

konsekventa: På s 7 anges långvarigt som över 3 månader, sedan på 

samma sida i punkt 2.3 anses kortvarigt som över 4 månader, på s 

10 under punkt 4 anses kortvarigt om det är max 3 månader. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) yrkar att mening två och tre i avsnitt ”1.3 Livsmedel” 

stryks. 

 

Gudrun Nordborg (V) yrkar 

1. att sista meningen i punkt 1.4 på s 5 stryks. 

2. att texten under punkt 1.5 med Rubriken "Tidning, telefon" kompletteras 

med att "Varje hushåll ska ha rätt till abonnemang på en lokaltidning och 

barnfamiljer dessutom rätt till prenumeration på någon barntidning som 

viss motvikt till barnfattigdomen". 

3. bifall till Vänsterpartiets yrkanden 3-7 som bifölls på arbetsutskottet. 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

- bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

- avslag på Kjellsson (L) yrkande. 

- bifall till Nordborgs (V) yrkande 1. 

- avslag på Nordborgs (V) yrkande 2. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordborgs (V) yrkande 1 och finner 

att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordborgs (V) yrkande 2 och finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Kjellssons (L) och finner att 

nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut 

med ändringen att sista meningen i punkt 1.4 på s 5 stryks. 

Beslutsunderlag 

Kommunala riktlinjer för försörjningsstöd 

Beredningsansvariga 

Jeanette Åsemar, enhetschef Slussen 

Ann-Kristin Andersson, enhetschef FF och Rehab 

Beslutet ska skickas till 
Jeanette Åsemar 

Ann-Kristin Andersson 
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§ 189 

Diarienr: IFN-2020/00001 

Information om internkontrollplan 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens arbetsutskott fastställde 

internkontrollplanens kontrollområden 2020-05-06 § 49. Anna Karlander, 

chef för enheten för stöd och utveckling, redovisar en genomförd 

riskbedömning för varje kontrollområde. 

Beslutsunderlag 

Bildspel - Information och dialog inför Internkontrollplan 2021 

Beredningsansvariga 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling 
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§ 190 

Diarienr: IFN-2020/00233 

Uppdrag utifrån kvinnofridsarbetet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 

möjligheten till riktlinjer avseende förtur till bostadskö där rätten till 

bostad för våldsutsatta i Umeå kommun särskilt förstärks. Uppdraget ska 

återrapporteras senast februari 2021. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att se över 

möjligheterna att nyttja ideella kvinnojourer vid placering av den som 

behöver skydd efter att ha utsatts för våld i nära relation eller för våld i 

hederns namn. Uppdraget ska återrapporters senast februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens ordförande föreslår att nämnden ger två 

uppdrag till förvaltningen. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar 

- att individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 

möjligheten till riktlinjer avseende förtur till bostadskö där rätten till 

bostad för våldsutsatta i Umeå kommun särskilt förstärks. Uppdraget ska 

återrapporteras senast februari 2021. 

- att individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att se över 

möjligheterna att nyttja ideella kvinnojourer vid placering av den som 

behöver skydd efter att ha utsatts för våld i nära relation eller för våld i 

hederns namn. Uppdraget ska återrapporters senast februari 2021. 

 

Gisela Lindmark Eriksson (S) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till 

Lundgrens (S) yrkanden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkanden. 
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Beslutet ska skickas till 

Viviann Dannelöv Nilsson 

Ulrika Gustafsson 
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§ 191 

Diarienr: IFN-2020/00234 

Uppföljning av beslut om elevhemsboende  

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att göra en 

uppföljning av nämndens fattade beslut från oktober 2018 att inte bevilja 

kostnad för elevhemsboende på annan ort. Uppdraget ska återredovisas 

under 2021 till nämnden. 

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 göra en uppföljning av nämndens fattade beslut från 

oktober 2018 att inte bevilja kostnad för elevhemsboende på annan ort. 

Uppdraget ska återredovisas under 2021 till nämnden. 

 

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

 

Propositionsordning 

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

 

Beslutet ska skickas till 

Viviann Dannelöv Nilsson 

Ulrika Gustafsson 
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§ 192 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om minoritetsarbetet 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Aino Dahl och Peter Steggo, minoritetssamordnare, informerar om 

minoritetsarbetet inom Umeå kommun. Nämnden får bland annat 

information om aktuell lagstiftning inom området och om pågående arbete 

inom Umeå kommun såsom kampanjen ”Rättigheter ger möjligheter” som 

informerar om minoriteters rättigheter.  
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§ 193 

Diarienr: IFN-2020/00011 

Återkoppling från kurser och konferenser 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Alice Nikmanesh (MP) informerar om att några från nämnden deltog i 

webbsändningen från Socialchefsdagarna 2020 som innehöll många 

intressanta punkter. Gudrun Nordborg (V) har deltagit digitalt i två 

utbildningar om våld i nära relationer och funktionsnedsättning, 

utbildningen kallas ”Riva hinder”. 
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§ 194 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

- Information om Inspektionen för vård och 

omsorgs beslut i ärendet rörande "lilla hjärtat" 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 

nämnden i februari 2021 med en uppföljning av översynen. 

Ärendebeskrivning 

Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om nuläget gällande 

spridningen av Coronaviruset.  

 

Christina Halleröd, social ansvarig samordnare, informerar om 

Inspektionen för vård och omsorgs beslut i ärendet rörande ”lilla hjärtat”. I 

beslutet beskrivs att berörd kommun ska ta fram en handlingsplan.  

Inspektionen för vård och omsorg uppmanar även andra kommuner att se 

över sina rutiner. Umeå kommun har därför påbörjat ett arbete med att se 

över befintliga rutiner inom socialtjänsten. 
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§ 195 

Mentimeter 
Nämnden genomför en mentimeterundersökning. 
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§ 196 

Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

oktober 

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 

 

Socialdirektör 

Beslut om vidaredelegationer 2020-09-30 (IFN-2020/00004-6) 

 

Chef processtöd och kommunikation 

Beslut gällande begäran om begränsning enligt dataskyddsförordningen, 

2020-09-21 (IFN-2020/00004-7). 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-09-01 t o m 2020-09-30 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2020-08-26. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden  

Rapport från KPMG – ”Förstudie - Ungdomar utanför arbetsmarknaden” 

2020-09-01 (IFN-2020/00219-1) 

 

Sekretessärenden 

Beslut från Justitieombudsmannen 2020-10-13 i ett klagomålsärende (IFN-
2019/00228-6)   
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