
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-06-24 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 24 juni 2020, kl. 8:30-14:30 

Plats: KS mötesrum, stadshuset 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S) 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Leif Berglund (S) §§ 101-
116, via länk 
Gisela Lindmark Eriksson (S), tjg. ers. för Leif Berglund (S) § 
117-118 
Mehrana Bassami (S) 
Greger Knutsson (M), tjg. ers. för Igor Jonsson (M), §§ 101-
116, via länk  
Gudrun Nordborg (V) §§ 101-116, via länk 
Linda Lotare (V), tjg. ers. för Gudrun Nordborg (V) §§ 117-
118 
Andreas Sellstedt (V) §§ 101-114, 116, via länk 
Linda Lotare (V), tjg. ers. för Andreas Sellstedt (V) § 115 
Gunnel Lagerkvist (C) §§ 101-116, via länk 
Alice Nikmanesh (MP) 
Malin Forss (C), tjg. ers. för Birgitta Nordvall (KD) §§ 101-116, 
via länk 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Björn Kjellsson (L), måndag 29 juni 2020, kl. 10:00 

 

Sekreterare:        §§ 101-118 

 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: 2020-06-24 

Anslaget har satts upp: 2020-06-30 

Anslaget tas ner: 2020-07-22 

Förvaringsplats: Stadshuset, norra flygeln, vån 4 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ledamot 

Leif Berglund (S) §§ 101-116, via länk 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Johan Lindbom (S) §§ 101-116, via länk 

Gisela Lindmark Eriksson (S) §§ 101-116 

Linda Lotare (V) §§ 101-112, 114, 116 

Hanna Lundin-Jernberg (L) §§ 101-113 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör §§ 101-116 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation  

Maria Hedin, kommunikatör, §§ 101-116, via länk 

Emil Fridolfsson, nämndsekreterare 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 101-103, 107, via länk 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 101-107, via länk 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 101-103, 107, via länk 

Anna Cederlund, biträdande verksamhetschef § 108 

Sofia Rönnholm, enhetschef § 108 

Åsa Marklund, enhetschef §§ 108-109 

Ann Widmark, kommunikatör § 109 

Margareta Åström, planeringssekreterare § 110 

Peter Basun, utredare §§ 111-112 

Lena Bolin, utredare § 113 

Camilla Thunell, biträdande verksamhetschef § 115 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef § 116 
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§ 101 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med ett 

tillägg: 

- ”Mentimeter” läggs till som nytt ärende 17. 

 

Gudrun Nordborg (V) har anmält två övriga frågor: 

1. Om socialtjänsten i Umeå har placerat våldsutsatta kvinnor på privat 

drivet skyddat boende i Umeå/Umeås närhet respektive i andra delar av 

landet? Och i så fall på vilka boenden och hur många i år resp förra året. 

2. Hur är normerna angående bisysslor för anställda inom Umeå kommun? 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att fråga 1 besvaras under ärende 15 

”Information om kvinnofridslinan” och fråga 2 besvaras under ärende 16 

”Socialdirektören informerar”. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 102 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Linda Lotare (V) anmäler jäv i ärende 13 ” Yttrande över motion 29/2019 -  

Kvinno- och Tjejjouren behöver ett långsiktigt Idéburet Offentligt 

Partnerskap”. 

Ärendebeskrivning 

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

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 103 

Diarienr: IFN-2020/00003 

Ekonomirapport t o m maj och det ekonomiska 

läget utifrån åtgärder för budget i balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 

sammanträdet i augusti för en fördjupad uppföljning av antal personer som 

frånsagt sig stöd, orsakerna till detta och ge svar på om åtgärder behöver 

vidtas för att säkerställa enskildas stöd. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+4,0 mnkr) förklaras av 

funktionshinderomsorg (+14,8 mnkr), gemensamma kostnader (+3,1 mnkr), 

ensamkommande barn (-1,6 mnkr), försörjningsstöd (-2,5 mnkr) samt 

individ- och familjeomsorg (-9,8 mnkr).  

 

Individ- och familjenämndens nettokostnader (570,3 mnkr) har ökat med 

4,6 % (25,0 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans 

kunde nettokostnaderna öka med 29,0 mnkr vilket innebär en 

budgetavvikelse på +4,0 mnkr.  

 

För 2020 har flera verksamheter fått budgettillskott utifrån 

befolkningstillväxt som till exempel budget för utökning av antal LSS-

boenden och daglig verksamhet. För perioden finns det verksamhet där 

uppstart pågår eller inte kommit igång ännu. Förutom det så är det också 

verksamheter som tillfälligt är nedstängda eller som inte går för full drift 

med anledning av Coronapandemin. En ytterligare eventuell påverkan på 

ekonomin inom främst funktionshinderomsorgen kan vara att brukare 

väljer att minska eller pausa sina insatser med anledning av pandemin. 

Samtidigt har försök skett att tillgodose behoven genom andra eller 
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anpassade insatser. I nuläget är det därför svårt att fastställa exakt hur 

mycket det kan påverka nämndens ekonomi. 

 

Till och med maj var det ca 4,2 mnkr bokfört som merkostnader till följd av 

Coronapandemin på hela nämnden. Av detta var ca 1,4 mnkr på grund av 

bland annat inköp av skyddsutrustning samt 2,8 mnkr på grund av ökade 

personalkostnader. Under senhösten 2020 kommer det att vara möjligt att 

ansöka om statsbidrag för merkostnader som nämnden haft med anledning 

av pandemin. Detta kommer att avse merkostnader under perioden 1/3–

30/11 2020. Eftersom ansökan kommer att vara möjlig att göra först från 

och med oktober och beslut om bidrag kommer först att komma i 

december 2020 finns inte dessa eventuella intäkter med i budgetavvikelsen 

eller prognosen. 

 

Under april och maj har det varit ca 2,2 mnkr mer i sjuklönekostnader 

inklusive arbetsgivaravgifter i jämförelse med de tidigare månaderna. I 

april och maj har den statliga ersättningen för korttidssjukfrånvaron 

kommit med 4,9 mnkr vilket innebär att det gav ett överskott med nästan 

2,7 mnkr för hela nämnden och främst inom funktionshinderomsorgen. 

 

Allt sammantaget innebär det för budgetavvikelsen att individ- och 

familjenämnden har för perioden en positiv avvikelse som annars inte 

skulle ha varit lika stor i fall all planerad verksamhet varit igång från och 

med januari, verksamheter inte hade varit nedstängda, om statlig 

ersättning skulle undantas och så vidare så skulle resultatet till och med 

maj för hela nämnden sannolikt i stället varit ett underskott. 

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+3,1 mnkr. En anledning till överskottet är kvarstående volymmedel för ett 

LSS-boende. Det beror också på att uppstart av verksamheter pågått som 

tex Bemanningscentrum och genererar därför också ett överskott för 

perioden. 

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 21,6 tkr. Det avser ett beslut om kontaktperson LSS. 
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Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+14,8 mnkr) på nästan 

alla verksamheter men anledningen till överskottet är olika. 

 LSS-boende +5,5 mnkr. Överskottet beror på att verksamheten fått 
ett budgettillskott från och med 1/1 2020 för nya boenden som 
ännu inte öppnat. Av överskottet så motsvarar det 4,1 mnkr. 
Verksamheten har också erhållit statlig ersättning för 
korttidssjukfrånvaron som bidrar till överskottet med 1,5 mnkr.  
 

 Administration och ledning +4,7 mnkr. Överskottet beror främst på 
att det under perioden funnits vakanta tjänster avseende 
enhetschefer och verksamhetschefer men där rekrytering pågår och 
som beräknas vara klart under hösten (+3,0 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 (+1,5 mnkr). 
 

 Personlig assistans SFB +4,6 mnkr. Överskottet beror på att det är 
ungefär 20 färre brukare 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 10 färre brukare. 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 0,6 mnkr av det totala överskottet.  
 

 Hemtjänst +3,9 mnkr. Överskottet beror på att antalet beviljade 
timmar inom hemtjänsten är lägre än budget, 87 %. I jämförelse 
med tidigare år har antalet beviljade timmar minskat succesivt. 
Detta beror dels på lägre behov av insatsen med anledning av att 
tillkommande boendeplatser stämmer bättre överens med faktiskt 
behov och dels på det pågående arbetet med uppföljning på 
individnivå. Förutom det kan det också bero på att personer valt att 



Sida 9 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-06-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

pausa, avsäga sig eller minska sina insatser med anledning av 
pandemin eller valt att minska sina insatser på grund av 
avgiftshöjningen.  
 

 Korttidsvistelse och fritidsverksamhet +3,7 mnkr. Verksamheten 
fick från och med 2020 ett budgettillskott för utökning av 
verksamhet som inte kunnat verkställas ännu på grund av 
pandemin. Är ca 0,5 mnkr av det totala överskottet inom 
verksamheten. Överskottet beror också på ett lägre inflöde och 
lägre beläggning inom korttidsverksamheten på grund av pandemin 
och på att verksamheten arbetat med en mer resurseffektiv 
bemanningsplanering   
 

 Inom daglig verksamheten beror överskottet +3,5 mnkr till stora 
delar på det budgettillskott (+2,3 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 är stängt på grund av pandemin samt på grund av den 
statliga ersättningen för korttidssjukfrånvaron. 
 

 Som tidigare är funktionshinderomsorgens största ekonomiska 
utmaning personlig assistans LSS. Till och med maj är det ett 
underskott på -11,4 mnkr vilket beror på större behov av insatsen 
än budget. Både antalet individer och antalet beviljade timmar är 
större än budget. Den ekonomiska utvecklingen har dock avtagit 
något under de senaste två månaderna på grund av avslutade 
ärenden. I jämförelse med samma period 2019 har antal ärenden 
minskat med 6,6 %. 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-9,8 mnkr) beror på barn- 

och ungdomsvården där behov av konsultstödda familjehem och av extern 

institutionsvård är 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 1 855 dygn per månad och 63 individer som varit placerade. 
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Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så många i 

relation till budgeten. Vid jämförelse med samma period 2019 har dock 

både individer och antalet dygn minskat med 4,3 %. 

 

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 maj har det i snitt varit 1 448 dygn och ca 50 

individer per månad. Skillnaden mot konsultstödda familjehem är att 

antalet placerade individer och antalet dygn istället ökat med ungefär 50 % 

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.  

 

Ensamkommande barn 

Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -1,6 mnkr 

till och med maj. 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.  

 

Kostnaderna ökade något under maj med anledning av fler externa 

placeringar samt högre personalkostnader i och med inskolning av 

sommarvikarier. Arbete pågår ständigt med anpassning till intäkterna men 

då verksamheten är förhållandevis liten idag blir det allt mer svårt att 

minska på kostnaderna och samtidigt få en hållbar verksamhet. 

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden (-2,5 mnkr) förklaras av att 

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

nuläget svårt att bedöma om och hur mycket pandemin kommer att 

påverka försörjningsstödet. 
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Sedan 2017 har antalet hushåll med behov av försörjningsstöd ökat i högre 

takt än planerat och nettokostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 

i snitt 6,3 % för varje år. Hitintills under 2020 har däremot 

nettokostnaderna för försörjningsstödet endast ökat med 1,5 %. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2020 är justerad för funktionshinderomsorgen och 

individ- och familjeomsorgen på grund av kvarstående budget för 

tillkommande verksamheter, tillfälligt nedstängda verksamheter på grund 

av Coronapandemin, höjning av LOV-ersättningen från och med 1/5 samt 

ökade kostnader och statliga ersättningar med anledning av pandemin. 

Justerad prognos beror också på ökat inflöde och fortsatt ökande behov av 

placeringar inom barn och unga. Årsprognosen är totalt sett förbättrad från 

-6,0 mnkr till -4,0 mnkr.  

Nämndens beslutsordning 

Individ- och familjenämndens arbetsutskott uppdrog 2020-06-10 § 55 till 

förvaltningen att till nämndens sammanträde 24 juni ge en mer utförlig 

redovisning av funktionshinderomsorgens överskott samt redovisa 

förekomst och bakomliggande orsaker till att personer avsäger sig insatser. 

Nämnden får en redovisning i ekonomirapporten. Viviann Dannelöv 

Nilsson, verksamhetschef, redovisar också en nulägesbild gällande 

personer som avsäger sig insatser och orsaker till detta. 

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

1. bifall till tjänsteskrivelsen  

2. om ett tillägg till förslag till beslut - ”Individ- och familjenämnden 

uppdrar till förvaltningen att återkomma till sammanträdet i augusti 

för en fördjupad uppföljning av antal personer som frånsagts sig 

stöd, orsakerna till detta och ge svar på om åtgärder behöver vidtas 

för att säkerställa enskildas stöd.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) tilläggsyrkande. 
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Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m maj 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 

Madelaine Salomonsson 

Viviann Dannelöv Nilsson 

Ulrika Gustafsson 
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§ 104 

Diarienr: IFN-2020/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2020-03-31 

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 2020-03-31 
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Beredningsansvariga 

Federico Matarrelli, nämndsekreterare 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen   
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§ 105 

Diarienr: IFN-2020/00027 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2020-03-31 

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 2020-03-31 

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 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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§ 106 

Diarienr: IFN-2019/00026 

Beskrivning av vilka åtgärder som vidtas för att 

undvika ej verkställda beslut 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen och beskrivningen 

av vilka åtgärder som vidtas för att undvika ej verkställda beslut.  

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma 

under november månad med en redovisning av genomförda åtgärder, 

nulägesrapport samt en tidsatt plan för hur antalet icke verkställda beslut 

ska minska så att nämnden lever upp till sin skyldighet att verkställa beslut i 

tid. I detta arbete ska särskild vikt ges åt att minska väntetid för insatsen 

kontaktperson. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden har uppdragit till förvaltningen (2020-04-22 § 

70) att beskriva vad som är orsak till att beslut ej blir verkställda och vilka 

åtgärder som vidtas för att det ska undvikas. Ett särskilt fokus kring 

beskrivningen av ej verkställda beslut av kontaktperson. Beskrivningen ska 

omfatta vilka åtgärder som förvaltningen planerar vidta för att bryta långa 

väntetider. 

 

Ej verkställda beslut LSS och SOL 

Enligt 28 f§ LSS och enligt 16 kap.6f§SoL ska socialtjänsten varje kvartal 

rapportera till IVO de gynnande biståndsbeslut (LSS 9§ och SoL 4 kap. 1§) 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.   

 

Biståndsbeslut som verkställts men där avbrott skett, och som inte 

verkställts inom tre månader från avbrottsdatum. Datum för verkställighet 

samt avbrott ska anges. Detta innebär också att alla beslut som verkställts 

senare än efter tre månader från verkställighet/avbrott ska rapporteras 

även om de vid själva rapporteringstillfället är verkställda. Datum för 

verkställighet samt avbrott ska anges. 
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Utifrån lagstiftning och rutiner sänder nämnden varje kvartal rapporter till 

IVO gällande beslut (LSS samt SoL) som ej verkställts inom skälig tid eller 

där avbrott uppgår till mer än 3 månader.  

 

Myndighetsutövning har att ansvara för att beslut följs upp och om beslut 

ej verkställs och fortsatt behov av insats föreligger; ta reda på om den 

enskildes behov helt/till viss del tillgodoses på annat sätt i väntan på att 

aktuellt beslut verkställs. 

 

Verkställighet/ verksamheten har ansvar för att planera verksamheten så 

att beviljad insats kan verkställas inom skälig tid. Dokumentation ska visa 

på vem och när uppdraget togs emot, planering av genomförandet, den 

enskildes inställning och när insatsen verkställs. 

 

Det förekommer problem med att verkställa beslut inom nämndens 

område av olika anledningar och där insatsen kontaktperson varit oftare 

rapporterat. Det finns ett antal anledningar såsom svårigheter med 

matchning, brist på uppföljning och dokumentation.  

 

Ett antal åtgärder är vidtagna och ett antal återstår för att förbättra och 

effektivisera såväl verkställandet som uppföljning av insats. Bland annat 

pågår förändringar inom resurs och ledsagningsenhet, för att skapa bättre 

förutsättningar för att verkställa insatserna kontaktperson, ledsagning och 

avlösning. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

1. bifall till tjänsteskrivelsen  

2. om ett tillägg ”Individ- och familjenämnden uppdrar till 

förvaltningen att återkomma under november månad med en 

redovisning av genomförda åtgärder, nulägesrapport samt en 

tidsatt plan för hur antalet icke verkställda beslut ska minska så att 

nämnden lever upp till sin skyldighet att verkställa beslut i tid. I 

detta arbete ska särskild vikt ges åt att minska väntetid för insatsen 

kontaktperson.” 
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Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens 

(S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Rapportering och yttrande till IVO, ej verkställda beslut SoL/ LSS 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 70 

Beredningsansvariga 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Karolina Lundqvist 

Viviann Dannelöv Nilsson  
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§ 107 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Återrapport av 

ekonomiska effekter av genomförda åtgärder 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner informationen. 

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. I januari 2020 presenterades den plan som 

socialdirektörens ledningsgrupp arbetar med. Planen, som är långsiktig, 

spänner över nämndens alla verksamhetsområden och omfattar 

uppföljning av ärenden, bemanningsplanering och fortsatt omställning 

barn och unga.  

 

I samband med presentationen av planen gav individ- och familjenämnden 

förvaltningen i uppdrag att konkretisera vilka ekonomiska effekter dessa 

förändrings- och förbättringsarbeten förväntas få. De ekonomiska 

effekterna finns beskrivna i beslutsunderlaget.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Genomförda och planerade åtgärder med syfte att nå budget i balans och 

dess ekonomiska effekter 2019-2021 

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

Individ- och familjenämndens protokoll 2020-01-29 § 8 

Beredningsansvariga 

Monica Wahlström, verksamhetschef IFO 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson 
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Monica Wahlström 

Malin Björkman 
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§ 108 

Diarienr: IFN-2019/00176 

Åtgärder för budget i balans – Uppföljning av 

beslutet att begränsa användandet av 

konsulentstödda familjehem 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma i 

december 2020 med en ny uppföljning av beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade 2019-06-19 § 128 att förvaltningen 

från och med januari 2020 inte längre får verkställa familjehemsplaceringar 

med köp av externa tjänster/konsulentstödda familjehem. Individ- och 

familjenämnden uppdrog 2020-04-22 § 69 till förvaltningen att återkomma 

i juni med en uppföljning av beslutet. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

1. bifall till tjänsteskrivelsen. 

2. att nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma i december 

2020 med en ny uppföljning av beslutet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens 

(S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning konsulentstödda familjehem 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 128 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 69 
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Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef 

 

Beslutet ska skickas till 

Åsa Marklund 

Ulrika Gustafsson 

Anna Cederlund  
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§ 109 

Diarienr: IFN-2020/00147 

Uppföljning av Strategi för att minska andelen 

familjehem i privat regi 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner uppföljningen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

en ny uppföljning av strategin i december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden fastställde 2019-06-19 § 130 ”Strategi för att 

minska andelen familjehem i privat regi”. Enligt strategin ska aktiviteterna 

följas upp och analyseras löpande med årlig återkoppling till nämnd. 

Återkopplingen ges vid nämndens sammanträde 2020-06-24. 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att godkänna uppföljningen samt att uppdra till 

förvaltningen att återkomma i december 2020 med en ny uppföljning av 

strategin. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av strategin 

Strategi för att minska andelen familjehem i privat regi 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 130 

Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Åsa Marklund 

Ulrika Gustafsson   
 

 

  



Sida 25 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-06-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 110 

Diarienr: IFN-2020/00099 

Yttrande över samrådsremiss - Översiktsplan Umeå 

kommun - Fördjupning för Sävar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrandet nedan.  

 

Ärendebeskrivning 

Samrådshandlingen Översiktsplan Umeå Kommun – Fördjupning för Sävar 

ska skapa förutsättningar att stärka Sävars roll som naturnära centralort 

och visa på en utveckling av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar. 
 

Planförslagets syfte är att beskriva hur kommunen ur ett långsiktigt 

perspektiv vill att den fysiska miljön ska utvecklas.  I sammanhanget ska en 

rad allmänna intressen utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen 

beaktas som bland annat natur- och kulturvärden, goda miljöförhållanden, 

god social livsmiljö för alla samhällsgrupper, bostadsbyggande, 

kommunikationsleder och ekonomisk tillväxt.  

 

Individ- och familjenämndens yttrande   

Nämnden yttrade sig utifrån samrådshandlingen 2018 och beslutar att 

yttra sig gällande den fördjupade samrådshandlingen 2020.  

Individ- och familjenämnden finner att samrådsredogörelsen svarat på 

tidigare yttrande och lämnar utöver det följande synpunkter;  

Översiktsplanen sträcker sig över en lång tid, nästintill oöverskådlig för den 

enskilde. Då samhället är i ständig förändring kanske andra behov av 

bostäder behöver aktualiseras och en snabbare integrering möjliggöras. 

Bland annat är behovet av särskilda bostäder för personer yngre än 65 år, 

både gruppbostäder och servicebostäder, svårt att prognostisera.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Remissbrev – fördjupning för Sävar 
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Samrådshandling – Fördjupning för Sävar  

Plankarta Sävar 2020 

Samrådsredogörelse samråd 2018 

Beredningsansvariga 

Margareta Åström, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering 

   
 

 

 

  



Sida 27 av 42 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-06-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 111 

Diarienr: IFN-2020/00101 

Yttrande över motion 4/2020 - Nya regler för 

språktolk 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunfullmäktige i enlighet 

med yttrande 2020-04-06 och föreslår att kommunfullmäktige avslår 

motionens första attsats och anser motionens andra attsats besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att 

tolkkostnader ska belasta den enskilde efter fyra års boende i Sverige. I de 

fall individen inte har förmåga att lära sig det svenska språket på grund av 

ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl ska avgiften efterskänkas. 

Sverigedemokraterna yrkar även att kommunen i första hand ska satsa på 

telefon- och/eller videotolkning när språktolk krävs. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att ändra förslag till beslut, från: 

”Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunfullmäktige i enlighet 

med yttrande 2020-04-06 och föreslår att kommunfullmäktige anser 

motionen besvarad.” till ”Individ- och familjenämnden yttrar sig till 

kommunfullmäktige i enlighet med yttrande 2020-04-06 och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionens första attsats och anser motionens 

andra attsats besvarad.” 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-04-06 

Motion 4/2020 

Beredningsansvariga 

Camilla Nilsson, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 112 

Diarienr: IFN-2020/00108 

Yttrande över motion 8/2018 - Åtgärder för 

minskad barnfattigdom i Umeå 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott i enlighet med yttrande 2020-05-27 och föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande att barnbidraget dras ut 

försörjningsstödsnormen samt yrkandet att socialsekreterare får ge 

hyresgaranti till en hyresvärd. 

 

Individ- och familjenämnden rekommenderar kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott att vidare utreda frågan om Umeå kommun 

ska införa en hyresgaranti. 

 

Reservationer 

Gudrun Nordborg (V) och Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens näringslivs-och arbetsutskott, KSNAU, har 2020-03-31, 

remitterat Vänsterpartiets motion 8/2018 ”Åtgärder för minskad 

barnfattigdom i Umeå” till för- och grundskolenämnden, individ- och 

familjenämnden samt till Umeå kommunföretag AB. 

Individ- och familjenämnden svarar på de två yrkanden som riktar sig till 

nämnden.  

 

Första yrkandet, att barnbidraget dras ur försörjningsstödsnormen skulle 

enligt en beräkning gjord 2017 öka kostnaderna för försörjningsstöd med 

drygt 8,2 mkr per år. Att frångå nationell praxis gällande bedömning av 

försörjningsstöd bedöms bland annat kunna leda till ökat söktryck och 

längre bidragstider. Andra yrkandet avser att socialsekreterare får ge 

hyresgaranti till en hyresvärd upp till tre månader i syfte att den enskilde 

ska kunna få ett eget kontrakt på en hyreslägenhet. Kommunal 
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hyresgaranti är en insats som utifrån kravställning och målgrupp inte ska 

ligga under individ- och familjenämnden. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

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

till tjänsteskrivelsen. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

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

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

 

Arbetsutskottet enas om ett tillägg till förslag till beslut: 

Individ- och familjenämnden rekommenderar kommunstyrelsens 

näringslivs- och arbetsutskott att vidare utreda frågan om Umeå kommun 

ska införa en hyresgaranti. 

 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

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

 

Gudrun Nordborg (V) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

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

och finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-05-27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 113 

Motion 8/2018 
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Beredningsansvariga 

Peter Basun, utredare 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
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§ 113 

Diarienr: IFN-2020/00109 

Yttrande över motion 29/2019 - Kvinno- och 

Tjejjouren behöver ett långsiktigt Idéburet 

Offentligt Partnerskap 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till kommunstyrelsens näringslivs- 

och arbetsutskott i enlighet med yttrandet nedan och föreslår att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

Reservation 

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

yrkande.  

 

Jäv 

Linda Lotare (V) har anmält jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har i en motion till kommunfullmäktige yrkat att Umeå 

kommun skyndsamt arbetar fram ett avtal om Idéburet Offentligt 

Partnerskap med Kvinno- och tjejjouren i Umeå, som sträcker sig över 

minst fem år.  

   

Individ- och familjenämndens yttrande 

Vid sidan av kommunernas traditionella ekonomiska samverkan med 

civilsamhället genom föreningsbidrag eller upphandlade tjänster har 

samverkansformen Idéburet Offentligt Partnerskap vuxit fram. Modellen 

kan användas som samverkansform vid relationer mellan det offentliga och 

det ideella som inte riktigt kan ramas in i en marknads- eller bidragslogik. 

Syftet med IOP är att parterna utvecklar samarbetsformer och hittar 

lösningar kring ett gemensamt samhällsproblem. 

 

Den nuvarande samverkansöverenskommelsen mellan Umeå kommun och 

Kvinno- och tjejjouren sträcker sig fram till 2020-12-31. Målet med 
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samverkan är att erbjuda brett stöd till våldsutsatta, erbjuda flera olika 

vägar till stöd och att nyttja samhällets resurser på bästa sätt. Den kunskap 

och erfarenhet som jouren besitter är en central del av det stöd som kan 

ges till våldsutsatta kvinnor och barn och ett bra samarbete mellan Umeå 

kommun och Kvinno- och tjejjouren är viktigt.  

 

I Individ- och familjenämndens uppdragsplan för 2020 gavs förvaltningen i 

uppdrag att göra en särskild översyn av samverkan med Kvinno- och 

tjejjouren i Umeå. I uppdragsplanen beskrivs också att det under året ska 

tas fram en samverkansform med Kvinno- och tjejjouren i Umeå som 

innebär en långsiktig och hållbar lösning.   

 

I den översyn som pågår av kommunens samverkan med Kvinno- och 

tjejjouren finns uppdraget att ta fram ett förslag på nästa form för 

samverkan mellan parterna och i den processen ingår Idéburet Offentligt 

Partnerskap som ett alternativ.  

Arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

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

till tjänsteskrivelsen. 

 

Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

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

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

 

Reservation 

Andreas Sellstedt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

Nämndens beslutsordning 
Yrkanden 

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

 

Gudrun Nordborg (V) yrkar bifall till motionen. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) yrkande mot Nordborgs (V) yrkande och 

finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott § 115 

Motion 29/2019 – Kvinno- och Tjejjouren behöver ett långsiktigt Idéburet 

Offentligt Partnerskap 

Beredningsansvariga 

Lena Bolin, utredare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
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§ 114 

Diarienr: IFN-2020/00159 

Särskilt förordnade ledamöter för beslut enligt LVU 

och LVM 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra åt ordföranden och nedan 

angivna ledamöter, rätten att fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden 

enligt LVU 14§ 2st 1-2p och 31§ som är så brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas, KL 6 kap. 39§. Beslutanderätten gäller enligt nedan given 

ordning: 

1. Ordförande 

2. Vice ordförande Björn Kjellsson (L) 

3. Linda Lotare (V), 

4. Igor Jonsson (M) 

5. Marikk Henriksson (S) 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att nedan nämnda ledamöter 

förordnas att fatta beslut enligt LVU 6§, 11§ 1st 11§ 2st, 27§ och LVM 13§ 

om nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslutanderätten 

tillkommer ledamöterna i nedan angiven ordning: 

1. Vice ordförande Björn Kjellsson (L) 

2. Linda Lotare (V), 

3. Igor Jonsson (M) 

4. Marikk Henriksson (S) 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att nedanstående ledamöter 

förordnas att kunna fatta beslut enligt 43§ 2p LVU i angiven ordning: 

1. Ordförande Andreas Lundgren (S) 

2. Vice ordförande Björn Kjellsson (L) 

3. Linda Lotare (V), 

4. Igor Jonsson (M) 

5. Marikk Henriksson (S) 
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Individ- och familjenämnden beslutar att uppdra åt ordföranden och nedan 

angivna ledamöter, rätten att fatta beslut å nämndens vägnar i ärenden 

enligt LVU 9§, 30§ 2st, LVM 18b, KL 37§ i angiven ordning: 

1. Ordförande 

2. Vice ordförande Björn Kjellsson (L) 

3. Linda Lotare (V) 

4. Igor Jonsson (M) 

5. Marikk Henriksson (S) 

 

Förordnandet beslutas gälla från och med 1 juli 2020 och upphör vid 

nuvarande mandatperiodens slut.  

 

Individ- och familjenämndens beslut 2019-06-19 § 142 upphävs och ersätts 

av detta beslut från och med 1 juli 2020. 

 

Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att ett årsarvode på 5500 kr utgår för 

de särskilt förordnade ledamöterna, förutom ordförande och vice 

ordförande som ersätts enligt annan ordning. 

Ärendebeskrivning 

Inom individ- och familjeomsorgen uppstår det ibland situationer där det 

finns ett behov av att snabbt kunna fatta beslut. Behovet är många gånger 

tillgodosett utifrån att nämndens ordförande genom lagen med särskilda 

bestämmelser om vård om unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare 

(LVM) getts en direkt rätt att fatta beslut. Nämnden har också en möjlighet 

att förordna annan ledamot att fatta motsvarande beslut. Det nu nämnda 

är en s.k. kompletterande beslutanderätt. Den kompletterande 

beslutanderätten gör sig gällande i följande typer av ärenden: 

 Beslut om omedelbart omhändertagande 6§ LVU 

 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas 
under vårdtiden 11§ 1st 

 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 
11§ 2st 

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27§ LVU 

 Beslut om omedelbart omhändertagande 13§ LVM 
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För att genomföra beslut om vård eller ett omhändertagande enl. LVU så 

kan det föreligga ett behov av biträde av Polismyndigheten. Med stöd av 

43§ 2st LVU så kan Socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman 

som nämnden förordnat begära detta biträde. 

 

Utöver de ovan nämnda besluten så finns det vissa beslut enl. LVU och LVM 

där beslutanderätten kan delegeras. I vissa fall kan det handla om sådana 

brådskande beslut att nämndens beslut inte kan avvaktas och att 

kompletterande beslutanderätt inte gör sig gällande.  

För att i vissa fall möjliggöra ett beslutsfattande av annan än individ- och 

familjenämnden kan nämnden delegera beslutanderätten, kommunallagen 

(KL) 6 kap. 37-39§§. 

I bl.a. följande typer av ärenden kan beslutanderätten delegeras. 

 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande 9§LVU 

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/föräldrar 
skall utövas LVU 14§ 2 st 1p 

 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldrar/vårdnadshavare 14§ 2st 2p LVU 

 Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra LVU 30§ 

 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare/ föräldrar 
skall utövas i samband med flyttningsförbud/tillfälligt 
flyttningsförbud LVU 31§ 

 Beslut om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 18b § 
LVM 

 

Ordförande och vice ordförande bör lämnas rätt att fatta beslut enl. ovan 

och för att säkra att det alltid finns en tillgänglig beslutsfattare bör även 

nämnda ledamöter i given ordning förordnas motsvarande beslutanderätt 

Linda Lotare (V), Igor Jonsson (M) och Marikk Henriksson (S) 

 

Förordnandet bör vidare gälla från och med 1 juli 2020 och upphöra vid 

mandatperiodens slut. 

 

Individ- och familjenämnden bör även besluta om att det skall utgå ett 

årsarvode på 5500 kr för de särskilt förordnade ledamöterna, förutom 

ordförande och vice ordförande som ersätts enligt annan ordning. 
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Beslutet ska skickas till 
Beslutet biläggs till individ- och familjenämndens delegationsordning 

Lönesupport 

Treserva support 

SAS 

Verksamhetschef Myndighetsutövning 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 115 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om kvinnofridslinan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma på 

nämnden 23 september med en fördjupad information om hur det sett ut 

över tid med förmedlade lägenheter via kvinnofridslinan och 

myndighetsutövningen, avslag på ansökningar för bostad samt tillgången 

på lägenheter. Om möjligt ska förvaltningen återkomma med en delrapport 

på nämndens sammanträde i augusti. 

Ärendebeskrivning 

Camilla Thunell, verksamhetschef, beskriver arbetet med kvinnofridslinan 

och arbetet med sociala bostadskontrakt. 

Nämndens beslutsordning 

Nämnden enas om att uppdra till förvaltningen att återkomma på 

nämnden 23 september med en fördjupad information om hur det sett ut 

över tid med förmedlade lägenheter via kvinnofridslinan och 

myndighetsutövningen, avslag på ansökningar för bostad samt tillgången 

på lägenheter. Om möjligt ska förvaltningen återkomma med en delrapport 

på nämndens sammanträde i augusti. 
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§ 116 

Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om nuläget utifrån 

Coronapandemin, bland annat pågår arbete med att införskaffa och 

kontrollera skyddsutrustning och planering för om det blir en ökning av 

antalet fall. 

 

Gudrun Nordborg (V) anmälde en övrig fråga: Hur är normerna angående 

bisysslor för anställda inom Umeå kommun? 

 

Karolina Lundqvist, socialdirektör, svarar att Lag (1994:260) om offentlig 

anställning styr och att varje chef ska ha kännedom om sina medarbetares 

bisysslor. 

 

Pia Wangbergh, biträdande upphandlingschef, informerar om nu gällande 

avtal med föreningen Furan. 
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§ 117 

Mentimeter 
Efter nämndens sammanträde genomför nämnden en 

mentimeterundersökning. 
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§ 118 

Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

juni 

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 2020-06-10 

§ 61 Kurser och konferenser juni 

 

§ 64 Återkrav ekonomiskt bistånd 

 

Ordförande 

Beslut 2020-05-27 att förskjuta verkställigheten av avgiftsuttag för 

ledsagningsinsatser till 2020-08-31 (dnr IFN-2020/00030-4) 

 

Beslut att överklaga Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2020-05-27 målnr 

3402-19 gällande ersättning från Migrationsverket för ungdomar 2020-06-

17 (dnr IFN-2020/00030-5) 

 

Beslut att överklaga Förvaltningsrätten i Linköpings dom 2020-05-27 målnr 

6657-19 gällande ersättning från Migrationsverket för ungdomar 2020-06-

17 (dnr IFN-2020/00030-6) 

 

Beslut att överklaga Förvaltningsrätten i Umeås dom 2020-06-03 målnr 

1798-19 gällande ersättning från Migrationsverket för ungdomar 2020-06-

17 (dnr IFN-2020/00030-7) 
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Socialdirektör 

Beslut 2020-06-16 om tillförordnad socialdirektör under ledighet (dnr IFN-

2020/00004-4) 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-05-01 t o m 2020-05-31 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2020-04-22. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-12 § 84 Anvisning för nämndernas 

rapportering till kommunstyrelsen våren 2020, med tillhörande anvisning 

(dnr IFN-2020/00002-7) 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende (dnr IFN-

2020/00140-1) 

 

Sekretessärenden 

Dom från Förvaltningsrätten i Umeå 2020-06-03 gällande särskild avgift 

(dnr IFN-2019/00083-7) 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i två tillsynsärenden (dnr IFN-

2019/00193-4, IFN-2019/00204-9) 
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