
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-27 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 27 maj 2020, kl. 8:30-12:50 

Plats: Esplanaden, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S) 
Leif Berglund (S) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 
Mehrana Bassami (S) 
Igor Jonsson (M) 
Gudrun Nordborg (V) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 
Andreas Sellstedt (V) 
Gunnel Lagerkvist (C) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 
Alice Nikmanesh (MP) 
Birgitta Nordvall (KD) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), tisdag 2 juni 2020, kl. 11:45 

 

Sekreterare:        §§ 81-82, 84-89, 91-96 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Björn Kjellsson (L)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-27 

Anslaget har satts upp: 2020-06-03 

Anslaget tas ner: 2020-06-25 

Förvaringsplats: Stadshuset, norra flygeln, vån 4 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Hans-Åke Rönnlund (S) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 

Johan Lindbom (S) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Greger Knutsson (M) (via länk) §§ 81-82 

Alireza Mosahafi (M) §§ 81-82 

Ahmed Hersi (V) §§ 81-82, 84-85 

Malin Forss (C) (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 

Hanna Lundin-Jernberg (L) §§ §§ 81-82, 84-89, 91-92 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation 

Maria Hedin, kommunikatör (via länk) §§ 81-82, 84-89, 91-95 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef § 81-82, 84-85 

Malin Björkman, verksamhetschef § 81-82, 84-85 

Monica Wahlström, verksamhetschef § 81-82, 84-85 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef § 81-82, 84-85 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef § 81-82, 84-85 

Ulla Andersson, planeringssekreterare § 84 

Sofie Wennberg, fritidskonsulent § 86 

Marie-Louise Kieri, utredare § 87 

Charlotte Edman, enhetschef § 88 

Kristina Larsson, processledare § 89 

Pia Wangbergh, bitr. upphandlingschef § 91 

Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef § 94 
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§ 81 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med två 

tillägg: 

- ”Information om inkomna skrivelser” läggs till som nytt ärende 14. 

- ”Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort 

enl. LVU” läggs till som nytt ärende 19. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.  
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§ 82 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Individ- och familjenämnden finner att 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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§ 84 

Diarienr: IFN-2020/00002 

Internkontrollrapport januari-april 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner nämndens internkontrollrapport 

för perioden januari-april 2020. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutar årligen om en internkontrollplan 

utifrån viktiga kontrollområden och bedömer risker. Planen följs upp vid 

varje delårs- och årsredovisning. 

 

Uppföljningen som förvaltningen redovisar för nämnden gäller för 

perioden januari till och med april 2020. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport januari-april 2020 

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ulla Andersson  
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§ 85 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Effektmål för 

familjerådgivningen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen samt inriktningen i 

det kommande arbetet och uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

en redovisning i februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

I juni 2019 gav individ- och familjenämnden förvaltningen i uppdrag att ta 

fram skärpta effektmål för Familjerådgivningen. Förvaltningen har efter 

bland annat omvärldsbevakning gjort bedömningen att 3-4 samtal per 

familjerådgivare och dag är ett lämpligt effektmål.  

 

På familjerådgivningen arbetar i dagsläget 3,5 årsarbetare. Varje månad 

rapporterar medarbetarna in antal klientsamtal. I Umeå kommun har man 

funnit att antal klientsamtal i genomsnitt ligger förhållandevis lågt och 

därför bör kunna öka. 

 

Statistiken som samlas in av MFoF, Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd och i medföljande rapport ger en viss omvärldsbild. 

Familjerådgivarna ska utöver samtal med klienter även planera in APT, 

egen handledning, viss fortbildning, utåtriktad verksamhet till exempelvis 

familjecentraler, viss handledning av studenter, medarbetare. Tid som inte 

kan användas till klienter beräknas i nuläget till fyra timmar per vecka.  

Arbetsutskottets beslutsordning  

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar att den ursprungliga beslutsmeningen ”Individ- 

och familjenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till effektmål 

för 2020” ändras till ”Individ- och familjenämnden godkänner 

informationen samt inriktningen i det kommande arbetet och uppdrar till 

förvaltningen att återkomma med en redovisning februari 2021.”   
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Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande.  

 

Propositionsordning  

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande.  

 

Individ- och familjenämndens arbetsutskott har därmed beslutat att föreslå 

nämnden att godkänna informationen samt inriktningen i det kommande 

arbetet och uppdrar till förvaltningen att återkomma med en redovisning 

februari 2021. 

Beslutsunderlag 

Rapport – Effektmål för familjerådgivningen 

Individ- och familjenämndens protokoll 2019-06-19 § 128 

Beredningsansvariga 

Maria Svanström, enhetschef    

                 

Beslutet ska skickas till 

Monica Wahlström 

Ulrika Gustafsson 

Anna Cederlund 

Maria Svanström   
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§ 86 

Diarienr: IFN-2020/00006 

Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 

2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beviljar bidrag till funktionshinderföreningar i 

enlighet med föreningsbyråns förslag nedan. 

 

Individ- och familjenämnden fastställer aktivitetsbidraget till 15 

kr/deltagartillfälle vilken är samma nivå som år 2019. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med bidraget är att stötta och uppmuntra föreningar som arbetar 

för och med personer med funktionsnedsättning. Bidraget ska uppmuntra 

aktiviteter bland personer med funktionsnedsättning, stödja 

informationsspridning till allmänheten samt skapa socialt sammanhang och 

bidra till erfarenhetsutbyte mellan människor. 

 

Stödet till funktionshinderföreningar består av två delar, ett grundbidrag 

för att säkra den kontinuerliga verksamheten och ett aktivitetsbidrag för 

att premiera och stimulera till regelbunden verksamhet för medlemmarna. 

Aktivitetsbidragets storlek fastställs av individ- och familjenämnden i 

samband med den årliga fördelningen av nämndens stöd till 

funktionshinderföreningar. 

 

Totalt 26 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2020. 

Tillsammans har föreningarna 4747 medlemmar. De utgör ett komplement 

till kommunala insatser. 
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Föreningens namn Aktivitetsstöd Grundbidrag Totalt 

Afasiföreningen - Prova 

på rummet   47 000 kr 47 000 kr 

Afasiföreningen 1 155 kr 18 000 kr 19 155 kr 

Astma & 

Allergiföreningen 7 440 kr 9 600 kr 17 040 kr 

Attention 1 935 kr 10 000 kr 11 935 kr 

Betula 6 195 kr 9 700 kr 15 895 kr 

Demensföreningen 11 625 kr 13 500 kr 25 125 kr 

DHR 1 935 kr 30 000 kr 31 935 kr 

Diabetesföreningen 14 415 kr 20 000 kr 34 415 kr 

Elöverkänsligas förening 1 245 kr 10 000 kr 11 245 kr 

Frisk och Fri 840 kr 68 500 kr 69 340 kr 

FUB 0 kr 39 000 kr 39 000 kr 

Funktionsrätt Umeå 0 kr 295 000 kr 295 000 kr 

Hjälteföreningen 4 860 kr 25 140 kr 30 000 kr 

Hjärt och lung Umeå 30 000 kr  70 000 kr 100 000 kr 

Hörselskadades förening 13 665 kr 29 000 kr 42 665 kr 

ILCO 1 155 kr 15 000 kr 16 155 kr 

Neuroförbundet 8 010 kr 10 000 kr 18 010 kr 

Parkinson Umeå 19 305 kr 24 000 kr 43 305 kr 

Psoriasisförbundet 14 400 kr 15 000 kr 29 400 kr 

RBU 4 950 kr 19 500 kr 24 450 kr 

Reumatikerföreningen 21 375 kr 10 000 kr 31 375 kr 

RSMH 4 575 kr 68 000 kr 72 575 kr 

RTP 8 910 kr 30 000 kr 38 910 kr 

SRF 1 755 kr 19 995 kr 21 750 kr 

Strokeföreningen 5 250 kr 10 000 kr 15 250 kr 

Umeå Finska Synskadade 8 325 kr 5 000 kr 13 325 kr 

Umeå 

Teckenspråksförening 1 305 kr 19 700 kr 21 005 kr 

Summa: 194 625 kr 940 635 kr 1 135 260 kr 
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Arbetsutskottets beslutsordning  
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) yrkar att utskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag till 

fördelning av bidrag till funktionshinderföreningar och att ur fördelningen 

stryka bidraget till Elöverkänsligas förening. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till Kjellssons (L) yrkande.  

 

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

avslag på Kjellssons (L) yrkande med hänvisning till att föreningen uppfyller 

bidragskriterierna.  

 

Igor Jonsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning  

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag till 

beslut.  

 

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

arbetsutskottet avslår yrkandet.  

 

Individ- och familjenämndens arbetsutskott har därmed beslutat att föreslå 

nämnden att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) yrkar att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till 

fördelning av bidrag till funktionshinderföreningar och att ur fördelningen 

stryka bidraget till Elöverkänsligas förening. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till Kjellssons (L) yrkande.  

 

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

avslag på Kjellssons (L) m. fl. yrkande med hänvisning till att föreningen 

uppfyller bidragskriterierna.  
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Igor Jonsson (M) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Kjellssons (L) m.fl. ändringsyrkande 

och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till fördelning av verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 

2020 

Beredningsansvariga 

Sofie Wennberg, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån 
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§ 87 

Diarienr: IFN-2020/00100 

Yttrande över remiss - Avfallsplan för 

Umeåregionen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2020-04-03. 

Ärendebeskrivning 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner 

har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. 

Planens tre övergripande mål är att: minska avfallsmängderna, öka 

återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.  

 

De tre övergripande målen för avfallshantering anger inriktningen på 

längre sikt och är vägledande för alla som ger upphov till avfall. Utöver 

detta innehåller avfallsplanen även ett antal nyckeltal med målvärden som 

på en mer konkret nivå anger vad som ska uppnås. Till målen hör även 

åtgärder som ska genomföras för att målen ska kunna uppnås.  

 

Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart 

samhälle där användning av resurser och hantering av avfall bygger på 

principer om cirkulär ekonomi.  

 

Individ- och familjenämnden har getts möjlighet att lämna in synpunkter på 

avfallsplanen.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att bifalla tjänsteskrivelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-04-03 

Missiv 2020-04-02 

Avfallsplan för Umeåregionen 

Bilaga 1 Handlingsplan med åtgärder 

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 
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Bilaga 3 Nedlagda deponier 

Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplaner 

Bilaga 5 Miljöbedömning (MKB) av avfallsplan för Umeåregionen 

Beredningsansvariga 

Marie-Louise Kieri, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 
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§ 88 

Diarienr: IFN-2019/00015 

Rapport från personliga ombudsverksamheten 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Charlotte Edman, enhetschef, informerar om personliga 

ombudsverksamheten. Nämnden får även information om identifierade 

systembrister inom socialtjänsten och mellan socialtjänsten och andra 

myndigheter såsom svårigheter att få hjälp med myndighetskontakter och 

långa väntetider för behandling. 

Beslutsunderlag 

Beslut från Länsstyrelsen Västerbotten 821-287-2020 

Redovisning statsbidrag personligt ombud 2019 
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§ 89 

Diarienr: IFN-2019/00219 

Uppföljning av Handlingsplan mot hemlöshet 2018-

2021 – metod för uppföljning 

Beslut 

Individ och familjenämnden godkänner informationen. 

Ärendebeskrivning 

I Umeå kommuns Handlingsplan mot hemlöshet anges att individ- och 

familjenämnden ansvarar för att årligen följa upp antalet hemlösa i 

kommunen, för att få en bättre uppfattning över antalet och om insatserna 

får önskad effekt.  

 

Förvaltningen har under våren inte kunnat prioritera genomförandet av 

denna mätning och inkommer här med ett förslag på hur den årliga 

mätningen ska genomföras med start hösten 2020. 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning av hemlöshetsituationen i Umeå 

Beredningsansvariga 

Kristina Larsson, processledare 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson 

Monica Wahlström 

Anna Karlander  
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§ 91 

Diarienr: IFN-2020/00013  

Information om antagande av leverantörer i 

upphandling av stödboenden för barn och unga 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får information om antagande av leverantörer i en upphandling 

av stödboenden för barn och unga som Umeå kommun genomför 

tillsammans med kranskommunerna.  
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§ 92 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Återkoppling från SÖK 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Lundgren (S) informerar om SÖK, som är ett samarbetsforum för 

Västerbottens kommuner och region Västerbotten. Nämnden får 

information om aktuella frågor som diskuteras i forumet, exempelvis 

samordnade insatser för svårt sjuka barn.  
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§ 93 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om pågående arbete inom 

förvaltningen med anledning av spridningen av Covid-19. Nämnden får ta 

del av prognoser för kommande månader och information om pågående 

arbete inom staben, bland annat med skyddsutrustning och 

informationsspridning. 
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§ 94 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om skrivelser till nämnden 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef, informerar om inkomna 

skrivelser till nämnden. 
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§ 95 

Mentimeter 
Nämnden genomför en mentimeterundersökning. 
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§ 96 

Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

maj 

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 2020-05-06 

§ 49 Internkontrollplan 2021 – kontrollområden (dnr IFN-2020/00001-4) 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-04-01 t o m 2020-04-30 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2020-04-22. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Avtal mellan Region Västerbotten och Umeå kommun om Alkohol- och 

drogmottagningen i Umeåregionen under perioden 2020-04-01 – 2020-12-

31, 2020-03-26 (dnr IFN-2020/00083-1) 

 

Beslut från Socialdepartementet gällande statsbidrag för 

habiliteringsersättning 2020-05-07 (dnr IFN-2020/00063-10) 

 

Centrum mot vålds verksamhetsberättelse 2019 (dnr IFN-2020/00124-1) 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-12 § 82 Hantering av vite vid 

försenad verkställighet av beslut om boende enligt LSS (dnr IFN-

2020/00133-4) 

 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-12 § 83 Anvisning för 

omdisponering mellan nämnder med anledning av Coronapandemin (dnr 

IFN-2020/00088-3) 

 

Sekretessärenden 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende 2020-04-

27 (dnr IFN-2019/00287-5) 

 

Dom från Förvaltningsrätten i Umeå 2020-05-11 gällande särskild avgift 

(dnr IFN-2020/00206-7) 

 

Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende 

2020-05-08 (dnr IFN-2020/00131-1) 
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