
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-26 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021, kl. 08:30-14:40, ajournering kl. 

11:48-11:52 

Plats: KS mötesrum och digitalt möte 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Marikk Henriksson (S), via länk 
Leif Berglund (S), via länk 
Mehrana Bassami (S), via länk 
Igor Jonsson (M), via länk 
Andreas Sellstedt (V), via länk 
Linda Lotare (V), via länk 
Gunnel Lagerkvist (C), via länk 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Alice Nikmanesh (MP), 
via länk 
Birgitta Nordvall (KD), via länk 

Övriga deltagare: Se sidan två 

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

 

Sekreterare:        § 130 

 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: 2021-05-26 

 

Anslaget har satts upp: 2021-05-27 

 

Anslaget tas ner: 2021-06-18 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare (samtliga via länk) 

Johan Lindbom (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Rita Poromaa (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

Ahmed Hersi (V) 

Liv Zetterberg (V) 

Hanna Lundin-Jernberg (L) 

 

Tjänstepersoner (samtliga via länk) 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation 

Maria Hedin, kommunikatör 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef 

Monica Wahlström, verksamhetschef 

Malin Björkman, verksamhetschef 
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§ 130 
Diarienr: IFN-2021/00002 

Individ- och familjenämndens rapport till 

kommunstyrelsen för perioden januari till april 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

nämndens ekonomi- och personaluppföljning för perioden januari-april 

2021. 

 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

en uppföljning innehållande en redogörelse för om socialtjänsten gjort vad 

vi kan för att förhindra de inträffade självmorden. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari-april 2021 beskriver verksamhetens genomförda aktiviteter samt 

måluppfyllelse i enlighet med nämndens uppdragsplan utifrån perspektiven 

ekonomi och personal. Den ekonomiska uppföljningen visar nämndens 

resultat för perioden januari-april 2021.  

Rapporten innefattar även fördjupad information till nämnd inom 

perspektiven ekonomi och personal samt måluppfyllelse yttre kvalitet. 

Nämndens beslutsordning 

Malin Björkman, verksamhetschef, informerar utifrån en inkommen 

skrivelse gällande funktionshinderomsorgen. Nämnden får information om 

att presidiet kommer att svara på skrivelsen för nämndens räkning.  

 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen samt yrkar att 

nämnden får en uppföljning innehållande en redogörelse för om 

socialtjänsten gjort vad vi kan för att förhindra de inträffade självmorden. 
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Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkanden. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari-april 2021 

Ekonomirapport t o m april 

Beredningsansvariga 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef 

Anna Karlander, chef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Monica Wahlström 
Viviann Dannelöv Nilsson 
Malin Björkman 
Ulrika Gustafsson  
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