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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Agnes Blom Bringlöv (S) §§ 2-9, 12, 14-15 

Johan Lindbom (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

Linda Lotare (V) §§ 7-9, 12-18 

Malin Forss (C) 

 

Tjänstemän 

Monica Wahlström, vik. socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, chef processtöd och 

kommunikation/ledningskoordinator §§ 1-17 

Maria Hedin, kommunikatör §§ 1-17 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 1-6 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 1-6 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 1-4 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling §§ 1-4, 7-17 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 1-4 

Helle Forsgren, HSL-chef funktionshinderområdet §§ 2-17 

Anna Cederlund, bitr. verksamhetschef § 4 

Britta Eriksson, enhetschef § 4 

Linda Hörnsten, enhetschef § 4, 6 

Lennart Andersson, enhetschef § 4 

Peter Hörnemalm, chef Föreningsbyrån § 5 

Erica Bålfors Birgersson, processledare §§ 6-7 

Åsa Marklund, enhetschef § 6 

Annette Forsberg, enhetschef § 6 

Ann Vidmark, kommunikatör § 6 

Maria Vestin, enhetschef/projektledare § 9 

Jennie Jonsén, fritidskonsulent § 10 

Marie-Louise Kieri, utredare § 13 

Seth Åberg, processledare § 13  
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§ 1 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med ett 

tillägg: 

- Beslut om umgängesbegräsning läggs till som ett nytt ärende 22. 

 

Ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig 

person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid 

nämndens behandling av ärendet. 
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§ 2 

Diarienr: IFN-2019/00002 

Individ- och familjenämndens årsbokslut 2019 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

nämndens årsbokslut för 2019 och internkontrollrapport för 2019 och 

bedömer i och med det att den interna kontrollen och styrningen är 

tillräcklig. 

 

Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att del av ej 

förbrukade investeringsanslag, enligt bilaga, för 2019 med 7,0 mnkr 

överförs till 2020. 

 

Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att individ- 

och familjenämndens underskott avseende viten ej verkställda beslut 

gällande bostad med särskild service enligt LSS 9:9 på 1,6 mnkr från 2019 

avskrivs. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens årsbokslut för 2019 beskriver verksamhetens 

genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse i enlighet med nämndens 

uppdragsplan samt en ekonomisk redovisning för helåret 2019. Utöver 

detta följs även nämndens internkontrollplan upp. Inför årsbokslutet har 

nämnden fått i uppdrag att sammanställa mål- och uppdragsuppföljning. 

Sammanställningen är utformad i enlighet med Kommunstyrelsens 

anvisning när det gäller mål- och uppdragsuppföljning (KS 2019-12-03 

§206) och är en bilaga till årsbokslutet. 

Nämndens beslutsordning 

Förvaltningen framför önskemål om några mindre redaktionella 

korrigeringar i årsbokslutet gällande skrivning om ungdomar och 

sysselsättning under rubriken ”Individ- och familjeomsorg” samt en siffra 

under rubriken ”Inre kvalitet”. 
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Nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen inklusive förvaltningens 

ändringar. 

Beslutsunderlag 

Årsbokslut 2019 

Ekonomirapport t o m december 

Internkontrollrapport 2019 

Mål och uppdragsuppföljning 2019 

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag 

Beredningsansvariga 

Monica Wahlström, vik. socialdirektör 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Revisionen   
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§ 3 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Verkställande av 

beslut om resor korttidstillsyn 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2019 beslutade individ- och familjenämnden, som en del i 

åtgärdspaketet för budget i balans, att upphöra med subvention av resor 

till och från korttidstillsyn. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska 

bekosta dessa resor och föräldrarna har möjlighet att ansöka om färdtjänst 

för sina ungdomar.  

 

Under hösten då förvaltningen arbetat med verkställigheten av nämndens 

beslut framkommer att det rådande avtalet för färdtjänst är begränsande 

för de barn som t.ex. har svårt att anpassa sig till ändrade tider eller dela bil 

tillsammans med andra barn.  

 

Då tidigare underlag från förvaltningen saknade denna information ges nu 

detta förtydligande.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Nämndens beslutsordning 

Förvaltningen framför att verkställandet av beslutet inte kommer att ske 

förrän ett tilläggsavtal för färdtjänst är på plats. Nämnden beslutar att 

lägga informationen till protokollet. 

Beredningsansvariga 

Malin Björkman, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson  
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§ 4 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Översyn av 

öppenvården vid missbruk och beroende 

Beslut  

Individ- och familjenämnden ställer sig bakom den föreslagna och 

sammanhållna organiseringen av öppenvård för missbruk och beroende.  

 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Förslaget innebär en sammanslagning av flera enheter på ett sätt som 

varken tar hänsyn till existerande avtal med regionen eller till de negativa 

effekter en sådan sammanslagning kan ha på personalens arbetsmiljö. Att 

vakanshålla tjänster och försämra verksamheternas metoder är en 

kortsiktig besparing som kommer att slå hårt mot personer som hamnat i 

missbruk. Det är dessutom en risk för att tillgänglighet försämras och att 

samlokaliseringen medför ökad stigmatisering.” 

Ärendebeskrivning  

Individ- och familjenämnden gav i juni 2019 förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med ett underlag om en sammanhållen organisering av 

öppenvården för missbruk. Förslaget är framtaget utifrån kartläggning, 

tidigare översynsarbete, SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende 

samt i relation till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid 

missbruk och beroende (2019).  

  

Öppenvård vuxna 

Det framtagna förslaget innebär en fysiskt sammanhållen verksamhet för 

Öppenvård vuxna genom att samla resurserna från Alkohol och 

drogmottagningen, Bryggan Öppenvård och Umeå Öppenvård till en 

verksamhet på Hagaplan. Myndighet beviljar öppenvård och utförare 

beslutar om vilken behandlingsmetod som motsvarar klientens behov och 

insats kommer främst att ske i form av gruppbehandling. Provtagning av 

klienter inskrivna i verksamheten kommer att utföras av befintlig personal i 

verksamheten.  
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Öppenvård unga 

Enheten kommer att bestå av Familjebehandling, Unga lagöverträdare 

(ungdomsvård, ungdomstjänst och medling) samt Ingången men Ingången 

har fortsatt sin befintliga lokal tillsammans med Ungdomshälsan.  

Myndighet beviljar familjebehandling och utförare beslutar om vilken 

behandlingsmetod som motsvarar klientens behov. Unga med svårare 

missbruksproblematik kommer att hänvisas till Ingången som en 

biståndsinsats och som en del av familjebehandlingen. Provtagning av 

minderåriga hänvisas till primärvården. I de fall där Socialtjänsten ställer 

krav på provtagning används i en övergångsperiod NAE.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen.  

 

Särskilda uttalanden 

Andreas Sellstedt (V) avstår från att delta i beslutet. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden  

Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L), Gunnel Lagerkvist (C), Igor 

Jonsson (M) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m. fl. yrkande mot Sellstedts (V) yrkande 

och finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande. 

 

Nämnden har därmed beslutat att ställa sig bakom den föreslagna och 

sammanhållna organiseringen av öppenvård för missbruk och beroende. 
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Beslutsunderlag 

Översyn av öppenvård för missbruk och beroende – förslag på organisering 

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Monica Wahlström 

Viviann Dannelöv Nilsson 
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§ 5 

Diarienr: IFN-2019/00284 

Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

anta ”Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar” och att dessa 

regler ska börja gälla från 1 januari 2021. 

 

Reservation 

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

yrkande. 

Ärendebeskrivning 

En utredning av Umeå kommuns regler för stöd till ideella föreningar har 

genomförts under 2017-2019 och förslag på nya regler har arbetats fram. 

Utgångspunkt för arbetet har varit direktiv beslutade av berörda nämnder, 

dvs individ- och familjenämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd och 

äldrenämnd. Kontinuerligt under processens gång har dialog förts med 

berörda nämnders presidier och information kring arbetet har föredragits i 

nämnderna. 

 

Av direktiven framgår bland annat att målet varit att minska antalet 

varianter av olika föreningsbidrag samt att en högre andel av stöden ska 

vara årliga stöd. I arbetet har även förtydliganden gjorts gällande 

demokratikrav. Föreningslivet har haft möjlighet att lämna synpunkter, dels 

genom att ett flertal föreningsföreträdare intervjuats samt genom att alla 

föreningar har haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar följande: 

1. ”Att ordet ”fritt” stryks i tredje meningen i det andra stycket på s. 5 

i reglerna för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar.  

2. Vi yrkar även att följande mening sätts in därefter: ”En förening kan 

dock inte beviljas bidrag från kommunen om den inte följer 
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vedertagna demokratiska principer eller andra grundläggande krav 

som preciseras nedan.” I nästa mening ändras första ordet 

”Däremot” till ”Dessutom”.” 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och 

avslag på Sellstedts (V) yrkanden. 

 

Igor Jonsson (M) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkanden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) ändringsyrkande 1 och 

finner att arbetsutskottet avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) ändringsyrkande 2 och 

finner att arbetsutskottet avslår yrkandet. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden  

Hans-Åke Rönnlund (S), Andreas Lundgren (S), Björn Kjellsson (L), Gunnel 

Lagerkvist (C), Igor Jonsson (M) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Gudrun Nordborg (V) meddelar att Vänsterpartiet vidhåller yrkandet från 

arbetsutskottet. Nordborg (V) yrkar följande: 

1. ”Att ordet ”fritt” stryks i tredje meningen i det andra stycket på s. 5 i 

reglerna för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar.  

2. Vi yrkar även att följande mening sätts in därefter: ”En förening kan dock 

inte beviljas bidrag från kommunen om den inte följer vedertagna 

demokratiska principer eller andra grundläggande krav som preciseras 

nedan.” I nästa mening ändras första ordet ”Däremot” till ”Dessutom”.” 

 

Andreas Lundgren (S) yrkar avslag på Nordborgs (V) yrkanden. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Rönnlunds (S) m. fl. yrkande och 

finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet.  

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordborgs (V) ändringsyrkande 1 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordborgs (V) ändringsyrkande 2 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Nämnden har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta 

”Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar” och att dessa regler 

ska börja gälla från 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Umeå kommuns stöd till ideella föreningar – förslag 

Direktiv bidragsutredning 

Beredningsansvariga 

Peter Hörnemalm, chef Föreningsbyrån 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige   
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§ 6 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Arbetssätt för att 

undvika köp av konsulentstödd familjehemsvård 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade i juni 2019 att förvaltningen från 

och med januari 2020 inte längre får verkställa familjehemsplaceringar 

med köp av konsulentstödda/externa familjehem. Förvaltningen uppdrogs 

ta fram rutiner för den praktiska tillämpningen av beslutet.  

 

För att nå målet har tre centrala processer identifierats som förvaltningen 

arbetar vidare med: 

 

 Ge stöd och skydd till barn och familj. Minskning av antalet 
placeringar och öka stöd i hemmet. 

 Kompetensutveckla personal. Kompetent och trygg personal som 
har rätt spetskompetens. 

 Rekrytera och behålla familjehem. Då familjehemsplacering 
behöver ske ska det ske i egna familjehem. Vi behöver fler nya 
familjehem och samtidigt behålla de vi har.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande. 
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Nämnden har därmed beslutat att godkänna informationen. 

Beslutsunderlag 

Arbetssätt för att undvika köp av konsulentstödd familjehemsvård 

Beredningsansvariga 

Erica Bålfors Birgersson, processledare 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson   
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§ 7 

Diarienr: IFN-2020/00028 

Individ- och familjenämndens delegationsordning 

Beslut 

Individ- och familjenämndens fastställer förslaget till delegationsordning 

inklusive förändringarna som framförs på nämndens sammanträde och 

beslutar att den nya delegationsordningen gäller från och med 2020-02-14. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens delegationsordning fastställdes 2019-06-19 § 

143.  

 

Nämnden föreslås göra följande förändringar i delegationsordningen: 

1. Meningen ”Ur delegationslistorna tas slumpvisa kontrollärenden ut 
som redovisas vid närmaste IFO-utskott.” tas bort från sida 6. 
 

2. ”Besluta att polisanmäla/ej polisanmäla brott mot minderårig, 12 
kap. 10 § SoL, 10 kap. 21 § OSL. Delegat Enhetschef”  
Förslag att specialistsocionom läggs till som delegat. 

 

3. ”Beslut om tillfällig placering i familjehem då det inte är fråga om 

stadigvarande vård och fostran, Delegat Specialistsocionom, 

Enhetschef första linjen, Enhetschef placeringsgruppen, Enhetschef 

vuxenenheten”  

Tillägg av följande text:  

”Verkställighet av beslutet: Regleras i rutin ”Familjehemsplacering 

enligt SoL” Där beskrivs att IFO-utskottet (ordförande om beslutet 

inte kan avvaktas) har delegation på köp av konsultstödd 

familjehemsvård.” Se ändring under nämndens beslutsordning. 

 

4. ”Beslut om bistånd i form av placering/omplacering i stödboende, 
konsultstödda familjehem eller internt HVB-hem” 
ändras till: 

”Beslut om bistånd i form av placering i internt stödboende och 

HVB.” 
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5. ”Beslut om bistånd i form av placering/omplacering i HVB-hem 
inom ramavtal” 
ändras till: 

”Beslut om bistånd i form av placering i stödboende och HVB inom 

ramavtal” 

Samt att delegat enhetschef EKB stryks. 

 

6. ”Beslut om bistånd i form av placering/omplacering i HVB-hem 
utanför ramavtal (delegation för att teckna avtal se 9.2)” 
ändras till: 

”Beslut om bistånd i form av placering i stödboende och HVB 

utanför ramavtal (delegation för att teckna avtal se 9.2)” 

 

7. Socialdirektörens vidaredelegationer som har lagts in för kännedom 
på sida 31-32 föreslås tas bort då det ska fattas nya beslut. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att uppdra till förvaltningen att före nämndens 
sammanträde undersöka: 

- om vice ordförande och särskilt förordnade ledamöter ska 
läggas till som beslutande efter ordförande (om IFO-utskottets 
sammanträde ej kan avvaktas) i förvaltningens rutin 
”Familjehemsplacering enligt SoL”. 

- om ordförande behöver läggas till som beslutande i andra 
stycket under rubriken ”Beslut” i individ- och familjenämndens 
protokoll 2019-06-19 § 142 ”Särskilt förordnade ledamöter för 
beslut enligt LVU och LVM”. 

 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Nämndens beslutsordning 

Förvaltningen föreslår ett nytt förslag till beslut gällande punkt 3: att 

verkställighet av beslut om tillfällig placering i familjehem i 

konsulentstödda familjehem inte ska regleras i rutin utan ska läggas till i 

delegationsordningen i stället.  

 

”Beslut om tillfällig placering i familjehem då det inte är fråga om 

stadigvarande vård och fostran, 4 kap. 1 § SoL, delegat Specialistsocionom, 

Enhetschef första linjen, Enhetschef placeringsgruppen och Enhetschef 

vuxenenheten” föreslås finnas kvar. 
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Därefter föreslås följande delegation läggas till: 

”Verkställighet av beslut om tillfällig placering i familjehem, i; 

A. Egna familjehem 

B. Konsulentstödda familjehem  

Delegat  

A. Enhetschef 

B. IFO-utskottet.  

Om IFO-utskottets beslut inte kan avvaktas: 

1.Ordförande 

2.Samma ledamöter som erhållit kompletterande beslutanderätt i vissa 

beslut enligt LVU och LVM.” 

 

Det nya förslaget tydliggör vilka som har rätt att fatta beslut i enlighet med 

arbetsutskottets första fråga och svaret på arbetsutskottets andra fråga är 

nej, ordförande behöver inte läggas till som beslutande då ordförande står 

med i lagtexten. 

 

Förvaltningen föreslår även att den nya delegationsordningen ska gälla från 

och med 2020-02-14 istället för från och med 2020-02-01. 

 

Nämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut inklusive 

ovan föreslagna ändringar gällande punkt 3 samt giltighetstid. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för individ- och familjenämnden 2020-02-01 

Beredningsansvariga 

Erica Bålfors Birgersson, processledare 

Sofia Rönnholm, enhetschef 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Treserva support 

Ledningsgrupp stöd och omsorg 

SAS 

Berörda tjänstepersoner   
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§ 8 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Förslag till 

effektiviseringar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att konkretisera 

vilka ekonomiska effekter nedan nämnda förändrings- och 

förbättringsarbeten förväntas få. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2019 gav individ- och familjenämnden verksamhetsområdena IFO och 

myndighet i uppdrag att i dialog med personalen ta fram fler förslag till 

effektiviseringar och återkoppla till nämnden i januari 2020. Dialog med 

facklig part skulle ske. 

 

Under 2019 har förvaltningen arbetat intensivt med besparingsförslag och 

verkställande av nämndsbeslut och uppdrag. Nya förslag till besparingar 

har identifierats under hösten som förvaltningen nu utreder vidare.   

 

Socialdirektörens ledningsgrupp arbetar med en långsiktig övergripande 

plan för budget i balans som spänner över nämndens alla 

verksamhetsområden. Denna plan har delvis tagits fram tillsammans med 

personal och dialog med facklig part sker regelbundet genom den 

samverkansstruktur som finns.  De stora områdena är: 

 

Uppföljning 

Den intensifierade uppföljning av ärenden på individnivå som sker inom 

myndighetsutövningen är en av nycklarna att lyckas med att få ner 

kostnader. När det gäller hemtjänst ser förvaltningen att uppföljningarna 

ger bra effekt. Under 2020 kommer personlig assistans att stå i fokus. En 

särskild granskning av ärenden med många och omfattande insatser, där vi 

har svårt att möta upp med resurser och kompetens, kommer att ske 

under 2020.  



Sida 19 av 32 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-01-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Bemanning 

Förvaltningen har fortsatt fokus på bemanningsplanering och konkretiserar 

åtgärder för att hantera kostnaderna för heltid.  

 

Omställning barn och unga 

Sedan 2016 pågår ett långsiktigt omställningsarbete inom den sociala barn 

och ungdomsvården som syftar till att minska externa placeringar och öka 

det stöd som ges på hemmaplan. Nu fokuseras på de förändringar i 

arbetssätt som krävs för att undvika placering i externa familjehem. 

 

Nettokostnadsavvikelse 

Nämnden ligger relativt bra till när det gäller nettokostnadsavvikelser, 

vilket också är ett uppdrag från Kommunfullmäktige. Detta följs 

fortsättningsvis med ett ökat fokus på funktionshinderomsorg. Umeå 

kommun ingår i ett nationellt projekt som drivs av Sveriges kommuner och 

regioner.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att uppdra till förvaltningen 

att konkretisera vilka ekonomiska effekter ovan nämnda förändrings- och 

förbättringsarbeten förväntas få. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 128 

Beredningsansvariga 

Socialdirektörens ledningsgrupp  

 

Beslutet ska skickas till 

Monica Wahlström 

Ulrika Gustafsson 
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§ 9 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Redovisning av 

kostnader för övergripande ledning och 

administration 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden gav 2019-06-19 § 128 förvaltningen i uppdrag 

att redovisa nämndens kostnader för övergripande administration och 

ledning samt specifikt chefstäthet jämfört mot övriga nämnder. Uppdraget 

återredovisas härmed. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Övergripande ledning och administration inom individ- och 

familjenämnden 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 128 

Beredningsansvariga 

Maria Vestin, projektledare 

Beslutet ska skickas till 
Monica Wahlström 
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§ 10 

Diarienr: IFN-2020/00005 

Föreningsstöd till sociala föreningar 2020  

Beslut 
Individ- och familjenämnden beslutar att fördela bidrag till sociala 

föreningar 2020: 

- Adoptionscentrum Västerbotten    5000 kr  

- BRIS (Barnens rätt i samhället)                       50 000 kr  

- Demensföreningen Umeå           0 kr  

- Ersboda Slöjdförening                         60 000 kr  

- Frivilligcentralen Umeå                         50 000 kr  

- Föräldraföreningen mot narkotika                        35 000 kr  

- IOGT-NTO Medmänniska                      160 000 kr  

- KRIS (Kriminellas revansch i samhället) Umeå                    125 000 kr  

- Kvinnohusföreningen i Umeå                       10 000 kr  

- Kvinno- och tjejjouren i Umeå                   1 832 940 kr  

- LP (Lewi Pethrus) -verksamhetens ideella förening inom  

Umeå-regionen                                                                                        145 000 kr  

- Män för jämställdhet i Umeå                        10 000 kr  

- Noaks Ark Norra Norrland                         15 000 kr  

- Rädda Barnens lokalförening i Umeå                        10 000 kr  

- SOFT (Sjukskrivna och förtidspensionerade tillsammans) i Umeå 15 000 kr  

- Spelberoendegruppen i Umeå                       140 000 kr  

- Svensk socialpolitisk förening                         10 000 kr  

- Umeå frivilliga samhällsarbetare                       170 000 kr  

- Umeå godeman och förvaltarförening                         14 000 kr  

- Umeå lokala familjehemsförening                         15 000 kr  

- Umeå makalösa föräldrar                         10 000 kr  

- Vän i Umeå             0 kr  
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Jäv 

Gudrun Nordborg (V) och Linda Lotare (V) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Totalt har 22 föreningar ansökt om föreningsbidrag. De utgör ett 

komplement till socialtjänstens egna verksamheter. Två nya föreningar har 

ansökt, Demensföreningen Umeå och Vän i Umeå.  Demensföreningen 

bedöms som icke bidragsberättigad för detta stöd och har i stället 

hänvisats till att söka stöd som funktionshinderförening. Vän i Umeå förslås 

avslag då föreningen ingått IOP med kommunen.  

 

Totalt finns 4 441 444 kr att fördela i budget. Kvinnojouren i Umeå föreslås 

bidrag för ett år framåt, med avsikten att under nästa år arbeta fram en 

längre ny överenskommelse. Umeå Stadsmission (f.d. Öppen Gemenskap) 

har ett år kvar av sin treåriga överenskommelse.    

 

Indexuppräkning av bidrag till Kvinnojouren i Umeå samt Umeå 

Stadsmission är beräknade på 2 %. Budgeten för föreningsbidrag urholkas 

därmed eftersom budgeten för bidrag uppräknas med 1 %.  

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) och Björn Kjellsson (L) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar att arbetsutskottet ska uppdra till förvaltningen 

att skriva ut hela namnen på föreningarna, ex. Kvinno- och tjejjouren i 

Umeå. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Sellstedts (V) yrkande. 

 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 

bifalla tjänsteskrivelsen inklusive ändringen ovan. 

Beslutsunderlag 

Förlag till fördelning sociala föreningar 2020 
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Beskrivning av verksamheter 2020 
Regler bidrag till sociala verksamhet  

Beredningsansvariga 

Jennie Jonsén, fritidskonsulent  

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån, Umeå Fritid  
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§ 12 

Diarienr: IFN-2019/00064 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar förslaget till ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Ärendebeskrivning 

Vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet inom lag 

om stöd och service i vissa fall ansvarar för att det finns ett ledningssystem 

för kvalitet. Ledningssystemet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd, SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete”. Med stöd av ledningssystemet ska nämnden planera, 

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.   

 

En revidering av tidigare beslutat ”Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete” har gjorts utifrån den förändrade organisationen inom 

förvaltningen. Tillägg har även gjorts med ett avsnitt om välfärdsteknik 

samt nämndens övergripande process.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare  

Beslutet ska skickas till 
Socialdirektör   
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§ 13 

Diarienr: IFN-2016/00291 

Återremiss av kommunövergripande handlingsplan 

mot våld 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa det 

reviderade förslaget av Umeå kommuns gemensamma handlingsplan mot 

våld.   

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-03 att återremittera handlingsplanen 

till individ- och familjenämnden för ytterligare beredning med syfte att 

harmonisera handlingsplanen till kommunens styrsystem.  

 

I Umeå kommuns ”Riktlinjer för styrande dokument” (2017-05-16) framgår 

att en handlingsplan ska innehålla en detaljerad beskrivning av planerade 

aktiviteter, som kompletteras med exempelvis rutiner, tidsplan och 

anvisningar för uppföljning.  

 

Handlingsplanen har omarbetats genom att aktivitetsplanen och 

beskrivningen av hemsidan har lyfts ut som bilagor och fungerar därmed 

som komplement till handlingsplanen.  Aktivitetsplanen har även 

uppdaterats utifrån redan genomförda aktiviteter och justerats i datering. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Umeå kommuns handlingsplan mot våld med tillhörande bilaga 

1 och 3 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 210 

Sammanträdesprotokoll individ- och familjenämnden § 110 

Beredningsansvariga 

Marie-Louise Kieri, utredare 

Seth Åberg, processledare  

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 

Diarienr: IFN-2019/00014 

Sammanträdestider 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att flytta arbetsutskottets 

sammanträde från den 13 maj 2020 till den 6 maj 2020.  

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens arbetsutskotts sammanträde i maj föreslås 

tidigareläggas en vecka då datumet sammanfaller med datum för 

konferensen ”Aktuell socialpolitik” i Skellefteå. Sammanträdesplanen för 

2020 fastställdes av nämnden 2019-08-28 § 169 och föreslås inte förändras 

i övrigt. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider 2020 (rev) 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Ledningsgrupp stöd och omsorg  
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§ 15 

Diarienr: IFN-2020/00008 

Val av ersättare till individ- och familjenämndens 

arbetsutskott 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Gisela Lindmark Eriksson (S) till ny första 

ersättare för Socialdemokraterna i arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 

Agnes Blom Bringlöv (S) kommer att avsäga sig rollen som ersättare i 

individ- och familjenämnden, en ny första ersättare för Socialdemokraterna 

i individ- och familjenämndens arbetsutskott behöver därför utses. 

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) föreslår att Gisela Lindmark Eriksson (S) utses till ny 

första ersättare i arbetsutskottet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Lönesupport 

Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 
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§ 16 

Diarienr: IFN-2020/00011 

Återkoppling från kurser och konferenser 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Gudrun Nordborg (V) informerar om samråd för samer som ägde rum den 

20 januari 2020. Nämnden får även information om Sveriges kommuner 

och regioners konferens ”Prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?” som var den 28 januari 2020 i 

Stockholm. Under punkten ” Fäder som köper sex – grund för 

orosanmälan?” berättade Gudrun Nordborg (V) om individ- och 

familjenämndens beslut att rekommendera polisen att göra orosanmälan 

när en förälder gjort sig skyldig till brottet köp av sexuell tjänst.  
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§ 17 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

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

förvaltningen. Nämnden får information om arbetet med införandet av 

”God och nära vård”. 
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§ 18 

Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

januari 

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 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2019-12-01 t o m 2019-12-31 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2019-06-19. 

Anmälningsärenden 
Allmänna ärenden 

Meddelande från Sveriges kommuner och regioner – Beslut om 

rekommendation om överenskommelse - Samverkansregler för den 

offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr. o. m. 2020 

(2019-12-13) (dnr IFN-2019/00288-1) 

 

Protokollsutdrag Umeå kommunfullmäktige 2019-11-25 § 271 Strategi för 

extern kommunikation (dnr IFN-2019/00142-6 och -7) 

 

Protokollsutdrag Umeå kommunfullmäktige 2019-12-16 § 304 Motion 

28/2019: Barnkonventionen lag 2020; Anna-Karin Sjölander (C) (dnr IFN-

2019-00037-45) 
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Sekretessärenden 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett klagomålsärende (dnr 

IFN-2019/00053-4) 
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