
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-25 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 25 mars 2020 kl. 8:30-10:45 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) 
Gisela Lindmark Eriksson (S), tjg. ers. för Mehrana Bassami 
(S) 
Igor Jonsson (M) 
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Gudrun Nordborg (V) 
Andreas Sellstedt (V) 
Hanna Lundin-Jernberg (L), tjg. ers. för Gunnel Lagerkvist (C) 
Alice Nikmanesh (MP) 
Alireza Mosahafi (M), tjg. ers. för Birgitta Nordvall (KD) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

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

 

Sekreterare:        § 56 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-25 

Anslaget har satts upp: 2020-03-26 

Anslaget tas ner: 2020-04-17 

Förvaringsplats: Stadshuset, norra flygeln, vån 4 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Tjänstepersoner 

Monica Wahlström, vik. socialdirektör 

Nils Enwald, kanslichef 

Pia Wangberg, bitr. upphandlingschef 
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§ 56 

Diarienr: IFN-2019/00066 

Statusrapport nya avtal med hemtjänstutförare 

enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)  

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att nuvarande upphandling av LOV 

hemtjänstinsatser och tidpunkten för när nya avtal ska träda i kraft skjuts 

upp till 2020-11-01 samt uppdrar till Upphandlingsbyrån att förlänga 

innevarande avtal till och med 2020-10-31. 

  

Individ- och familjenämnden reglerar ersättningen med en ökning av 25,00 

kronor/timme gällande hemtjänstinsatser samt 12,50 kronor gällande 

tillsynsbesök/påbörjad 30 min från och med 2020-05-01. 

  

Individ- och familjenämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om extra 

anslag under 2020 i storleksordningen 2,0 mnkr för individ- och 

familjenämnden. 

  

Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra en dialog 

med de externa utförarna hur kommunen i övrigt kan stötta dessa kring 

den särskilda situation som råder gällande Coronapandemin. 

  

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservationer 

Björn Kjellsson (L) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot besluten till förmån för egna 

yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får information om nuläget gällande nya avtal med 

hemtjänstutförare enligt LOV.  
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Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) – ”Utifrån rådande och förväntat kommande läge vad 

gäller Coronapandemin så befinner sig Umeås äldre- och 

funktionshinderomsorg i ett ansträngt tillstånd. Det gäller såväl 

socialtjänstens myndighetsutövning och upphandlingsresurser som de 

externa och interna hemtjänstutförarna. Det är då viktigt att säkerställa att 

hemtjänsten klarar av påfrestningarna med anledning av Coronaviruset och 

att personer med hemtjänst får sina insatser utförda utan avbrott och med 

den utförare de valt och känner sig trygga med. De effekter som det nya 

avtalet för de externa utförarna av hemtjänst enligt LOV kan ge i form av 

att företag lägger ned och att personer med hemtjänst får göra omval är 

därmed orimligt utifrån rådande ansträngda läge.  

  

Med anledning av detta yrkas följande; 

 

1. Individ- och familjenämnden beslutar att nuvarande upphandling av 

LOV hemtjänstinsatser och tidpunkten för när nya avtal ska träda i 

kraft skjuts upp till 2020-11-01 samt uppdrar till Upphandlingsbyrån 

att förlänga innevarande avtal till och med 2020-10-31. 

  

2. Individ- och familjenämnden reglerar ersättningen med en ökning 

av 25,00 kronor/timme gällande hemtjänstinsatser samt 12,50 

kronor gällande tillsynsbesök/påbörjad 30 min från och med 2020-

05-01. 

  

3. Individ- och familjenämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 

extra anslag under 2020 i storleksordningen 2,0 mnkr för individ- 

och familjenämnden. 

  

4. Individ- och familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra en 

dialog med de externa utförarna hur kommunen i övrigt kan stötta 

dessa kring den särskilda situation som råder gällande 

Coronapandemin. 

  

5. Individ- och familjenämnden beslutar att omedelbart justera 

ärendet.” 
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Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M), Alireza Mosahafi (M) och Alice 

Nikmanesh (MP) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkanden. 

 

Björn Kjellsson (L) yrkar att de båda ansvariga nämnderna i samråd ser över 

det nya avtalet för att säkerställa att det inte försämrar nuvarande 

ersättning samt att villkoren i avtalet kan revideras om brister upptäcks. 

 

Andreas Lundgren (S) och Alice Nikmanesh (MP) yrkar avslag på Kjellssons 

(L) tilläggsyrkande. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar  

- i första hand återremiss 

- i andra hand avslag till Lundgrens (S) m.fl. yrkanden 2-4. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Sellstedts (V) yrkande om återremiss mot att ärendet 

ska behandlas idag och finner att nämnden beslutar att behandla ärendet 

idag. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m. fl. yrkande 1. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Lundgrens (S) m. fl. yrkande 2 och 

finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Lundgrens (S) m. fl. yrkande 3 och 

finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Lundgrens (S) m.fl. yrkande 4 och 

finner att nämnden bifaller yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Kjellssons (L) tilläggsyrkande och 

finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkande 5. 
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Nämnden har därmed beslutat att 

- nuvarande upphandling av LOV hemtjänstinsatser och tidpunkten 

för när nya avtal ska träda i kraft skjuts upp till 2020-11-01 samt 

uppdrar till Upphandlingsbyrån att förlänga innevarande avtal till 

och med 2020-10-31. 

- reglera ersättningen med en ökning av 25,00 kronor/timme 

gällande hemtjänstinsatser samt 12,50 kronor gällande 

tillsynsbesök/påbörjad 30 min från och med 2020-05-01. 

- hemställa hos Kommunstyrelsen om extra anslag under 2020 i 

storleksordningen 2,0 mnkr för individ- och familjenämnden. 

- ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med de externa 

utförarna hur kommunen i övrigt kan stötta dessa kring den 

särskilda situation som råder gällande Coronapandemin. 

- justera paragrafen omedelbart. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Protokollsutdrag individ- och familjenämndens arbetsutskott 2020-

03-11 § 32 

 

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån 

Kommunstyrelsen 

Monica Wahlström 

Anna Karlander 

Carina Edberg 

Nils Enwald   
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