
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-02-26 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 26 februari 2020, kl. 8:30-15:05 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Jonsson (M) 
Gudrun Nordborg (V) 
Andreas Sellstedt (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) 
Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), omedelbar justering 

 

Sekreterare:        § 34 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-26 

Anslaget har satts upp: 2020-02-27 

Anslaget tas ner: 2020-03-20 

Förvaringsplats: Stadshuset, norra flygeln, vån 4 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans-Åke Rönnlund (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

Linda Lotare (V) 

Malin Forss (C) 

 

Tjänstepersoner 

Monica Wahlström, vik. Socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation 

Maria Hedin, kommunikatör 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Malin Björkman, verksamhetschef 

 

Övriga 

Socionomstudenter 
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§ 34 

Diarienr: IFN-2019/00145 

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 

Umeå kommuns verksamhet enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade - LSS 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till Ernst & Young i enlighet med 

yttrande 2020-01-13. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Umeå kommun genomfört en granskning i syfte att bedöma om individ- 

och familjenämnden har säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och 

kontroll enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt att kvaliteten inom LSS-verksamheten 

lever upp till kraven i lagstiftningen. 

 

Utifrån granskningen lämnas ett antal rekommendationer som nämnden 

yttrat sig över. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

 

Arbetsutskottet enas om ett medskick - om förvaltningen inför nämndens 

sammanträde i yttrandet kan försöka förtydliga ansvaret för 

lokalförsörjningen. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-01-13  

Revisionsrapport och kortrapport – ”Granskning av LSS-verksamheten” 

med följebrev 
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Beredningsansvariga 

Anna Karlander, chef för enheten för stöd och utveckling 

Beslutet ska skickas till 
Ernst & Young   
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