
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-16 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 16 december 2020, kl. 08:30-15:15 

Plats: KS mötesrum och digitalt möte 

Beslutande: Andreas Lundgren (S) 
Hanna Lundin Jernberg (L), tjg. ers. för Björn Kjellsson (L), 
vice ordförande 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för 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 
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Linda Lotare (V), via länk 
Gunnel Lagerkvist (C), via länk 
Alice Nikmanesh (MP), via länk 
Birgitta Nordvall (KD), via länk 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Igor Jonsson (M), fredag 18 december 2020, kl. 13:00 
  

 

Sekreterare:        §§ 229-248 

 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

 

Ordförande:      

 Andreas Lundgren (S) 

 

Justerare:      

 Igor Jonsson (M)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Individ- och familjenämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-12-16 

 

Anslaget har satts upp: 2020-12-21 

 

Anslaget tas ner: 2021-01-12 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Johan Lindbom (S) 

Gisela Lindmark Eriksson (S) 

Rita Poromaa (S) 

Greger Knutsson (M) 

Alireza Mosahafi (M) 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator/chef processtöd och 

kommunikation §§ 233-248 

Maria Hedin, kommunikatör §§ 229-247 

Monica Wahlström, verksamhetschef §§ 229-238 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 229-236 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 229-232 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 229-238 

Klas Hjelm, personalstrateg § 234 

Camilla Nilsson, utredare § 236 

Åsa Marklund, enhetschef § 237 

Ann Widmark, kommunikatör § 237 

Emil Forsberg, digitaliseringschef §§ 237-240 

Mona Morin, personalstrateg §§ 237-240 

Per Forsberg, utbildningssamordnare §§ 237-240 

Margareta Åström, planeringssekreterare §§ 237-240 

 

Övriga 

Anna Åhlander och Julia Kärnestad, föreningen Frisk och fri § 243 
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§ 229 

Val av justeringsperson 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Igor Jonsson (M) till justeringsperson. 
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§ 230 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med 

följande tillägg: 

- Fråga från Igor Jonsson (M) om funktionshinderomsorgen besvaras 

under punkten Ekonomirapport. 

- ”Val av representanter till öppna digitala samråd med minoriteter” 

läggs till som ett nytt ärende 15. 

- ”Övrig fråga” läggs till som nytt ärende 16.  

- Fråga från Birgitta Nordvall (KD) om placeringar på HVB-hem 

besvaras under punkten Socialdirektören informerar. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 231 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Individ- och familjenämnden finner att ingen person anmäler jäv. 

Ärendebeskrivning 

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

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 232 
Diarienr: IFN-2020/00003 

Ekonomirapport t o m november och det 

ekonomiska läget utifrån åtgärder för budget i 

balans 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner ekonomirapporten. 

Ärendebeskrivning 

 

Sammanfattning 

Individ- och familjenämndens resultat för perioden (+6,1 mnkr) förklaras av 

funktionshinderomsorg (+28,9 mnkr), gemensamma kostnader (+13,3 

mnkr), ensamkommande barn (-4,3 mnkr), försörjningsstöd (-7,0 mnkr) 

samt individ- och familjeomsorg (-24,8 mnkr).  

 

Individ- och familjenämndens nettokostnader (1 239,5 mnkr) har ökat med 

5,9 % (69,4 mnkr) i jämförelse med 2019. För att ha en budget i balans 

kunde nettokostnaderna öka med 75,5 mnkr vilket innebär en 

budgetavvikelse på +6,1 mnkr. En anledning till det är att för 2020 har flera 

verksamheter fått budgettillskott utifrån befolkningstillväxt som till 

exempel budget för utökning av antal LSS-boenden och daglig verksamhet 

och där uppstart pågår eller inte kommit igång som planerat under 

perioden. Förutom det så är det också verksamheter som tillfälligt varit 

nedstängda eller som inte gått för full drift under året med anledning av 

pandemin. En ytterligare orsak till den lägre nettokostnadsutvecklingen är 

att nämnden erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader under april-

november med 10,4 mnkr. Under samma period har det varit ca 2,3 mnkr 

mer i sjuklönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter i jämförelse med 

januari-mars. Vilket innebär att det ger en positiv påverkan på 

nettokostnaderna med nästan 8,1 mnkr för hela nämnden och främst inom 

funktionshinderomsorgen. 
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Till och med november var det ca 22,9 mnkr bokfört som merkostnader till 

följd av pandemin på hela nämnden. Av detta var ca 10,3 mnkr på grund av 

inköp av skyddsutrustning samt 12,6 mnkr på grund av ökade 

personalkostnader. Ökade personalkostnader handlar främst om 

överanställningar för att säkra bemanningen. Under augusti genomfördes 

den första återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader på grund av 

pandemin. Återsökningen motsvarade 10,3 mnkr och i november kom 

beslutet som innebar att 91,4 % av återsökt belopp beviljades dvs 9,4 

mnkr. Under november lämnades den andra återsökningen till 

Socialstyrelsen in på 5,8 mnkr och där beslut om ersättning väntas komma i 

februari 2021.  

 

Gemensamma kostnader 

Individ- och familjenämndens gemensamma kostnader har ett resultat på 

+13,3 mnkr. Orsakerna till överskottet är kvarstående volymmedel för ett 

LSS-boende (+4,3 mnkr), att uppstart av verksamheter pågått under året 

som tex Bemanningscentrum (+1,7 mnkr), att det funnits vakanta tjänster 

under året (+2,9 mnkr) samt att intäkten från Socialstyrelsen avseende 

merkostnader Covid bokförts på gemensamma kostnader. 

 

Den sammanlagda kostnaden för viten ej verkställda beslut uppgår för 

perioden till 91,5 tkr. Det avser ett beslut om kontaktperson LSS, ett beslut 

om avlösarservice och ett beslut om korttidsvistelse. 

 

Funktionshinderomsorg 

Inom funktionshinderomsorgen beror överskottet (+28,9 mnkr) på nästan 

alla verksamheter och generellt sett handlar det främst om pandemins 

påverkan på verksamhetsområdet i form av minskat inflöde, tillfälligt 

nedstängda verksamheter, sjuklönebidrag och att uppstart/utökning av 

verksamheter inte blivit av i samma takt som budget tillkommit.   

 LSS-boende +11,6 mnkr. Överskottet beror på att verksamheten 
fått ett budgettillskott från och med 1/1 2020 för nya boenden där 
uppstart pågått eller inte kommit igång ännu. Av överskottet så 
motsvarar det 8,2 mnkr. Verksamheten har också erhållit statlig 
ersättning för sjuklönekostnader och som bidrar till överskottet 
med nästan 4,5 mnkr.  
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 Administration och ledning +9,2 mnkr. Överskottet beror främst på 
att det under perioden funnits vakanta tjänster inom bland annat 
enhetschefer och verksamhetschefer men där rekrytering pågår och 
som beräknas vara klart under hösten (+4,7 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 (+3,2 mnkr). 
 

 Personlig assistans SFB +7,5 mnkr. Överskottet beror på att det är 
ungefär 24 brukare mindre 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 13 brukare (-6,8 %). 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 1,0 mnkr av det totala överskottet. 
 

 Hemtjänst +12,5 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet 
beviljade timmar inom hemtjänsten är lägre än budget, 83 %. I 
jämförelse med samma period 2019 har antalet beviljade timmar 
minskat med nästan 15 %. Detta beror främst på lägre behov av 
insatsen med anledning av att tillkommande boendeplatser 
stämmer bättre överens med faktiskt behov och på det pågående 
arbetet med uppföljning på individnivå. Men det kan också bero på 
att personer valt att pausa, avsäga sig eller minska sina insatser 
med anledning av pandemin eller valt att minska sina insatser på 
grund av avgiftshöjningen.  
 

 Korttidsvistelse och fritidsverksamhet +8,1 mnkr. Överskottet beror 
på att verksamheten fick från och med 2020 ett budgettillskott för 
utökning av verksamhet som inte kunnat verkställas ännu på grund 
av pandemin. Överskottet beror också på ett lägre inflöde och lägre 
beläggning inom korttidsverksamheten med anledning av pandemin 
och på att verksamheten arbetat med en mer resurseffektiv 
bemanningsplanering.   
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 Inom daglig verksamheten beror överskottet +6,4 mnkr till stora 
delar på det budgettillskott (+4,5 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 varit stängd och på den statliga ersättningen för sjuklöne-
kostnaderna. 
 

 Som tidigare är funktionshinderomsorgens största ekonomiska 
utmaning personlig assistans LSS. Till och med november är det ett 
underskott på -27,8 mnkr vilket beror på större behov av insatsen 
än budget. Både antalet individer och antalet beviljade timmar är 
större än budget. I jämförelse med samma period 2019 har 
däremot antal ärenden minskat med 5,4 %. 

Individ- och familjeomsorg 

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen (-24,8 mnkr) beror på 

barn- och ungdomsvården där behov av konsultstödda familjehem och av 

extern institutionsvård är fortsatt mycket 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 1 865 dygn per månad och 63 individer som varit placerade. 

Både antal individer och antal dygn är således mer än dubbelt så många i 

relation till budgeten. Skillnaden mellan antal dygn i budget och antal 

faktiska dygn ger för perioden ett underskott för den konsultstödda 

familjehemsvården med ca -27,8 mnkr. Vid jämförelse med samma period 

2019 har dock antalet individer minskat med ca 1,0 % och antalet dygn 

minskat med 1,6 %. 

 

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 november har det i snitt varit 1 508 dygn och 

ca 51 individer per månad. Skillnaden mellan antal dygn i budget och antal 

faktiska dygn ger för perioden ett underskott för den externa 

institutionsvården med ca -28,1 mnkr. Skillnaden mot konsultstödda 
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familjehem är att antalet placerade individer ökat med ca 42 % och antalet 

dygn med ungefär 49 % 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. Prognosen är något 

försämrad till -27,0 mnkr. 

 

Ensamkommande barn 

Verksamheten för ensamkommande barn har ett underskott på -4,4 mnkr 

till och med november. Främsta anledningen till underskottet är lägre 

intäkter under året än förväntat vilket beror på att det kommit färre 

ungdomar än prognostiserat, att ungdomar fått svenskt medborgarskap, 

externa placeringar som inte är en LVU eller LVU-liknande placering, 

familjeåterföreningar samt åldersuppskrivningar. Det betyder att för dessa 

ungdomar går det inte att återsöka kostnaderna för och av alla ungdomar 

som finns inom verksamheten idag erhålls ersättning endast för ca två 

tredjedelar. Utifrån dessa förutsättningar sker ändå en översyn av 

kostnadsnivån och försök till anpassning till faktiska intäktsnivåer. 

Samtidigt förs en dialog med Migrationsverket och kranskommunerna om 

möjligheten att ta emot fler ungdomar.  

 

Försörjningsstöd 

Försörjningsstödets resultat för perioden (-7,0 mnkr) förklaras av att 

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

hushåll ökade under sommaren vilket till stor del berodde på pandemin 

och ungdomar vars planerade sommarjobb inte blev av. Bedömningen var 

då att ökningen troligtvis skulle hålla i sig under hösten men för perioden 

september-november har däremot ökningen uteblivit och antalet hushåll 

har i stället minskat till ungefär samma nivåer som innan sommaren. I 

jämförelse med 2019 har nettokostnaderna för försörjningsstödet ökat 

med 2,5 %. Prognosen är något förbättrad till -8,0 mnkr. 

 

Årsprognos 

Årsprognosen för 2020 är något försämrad till +8,0 mnkr. Detta främst 

utifrån ökad smittspridning och kraftigt ökat inköp av skyddsutrustning och 
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ökad bemanning. Prognosen beror som tidigare främst på kvarstående 

budget för tillkommande verksamheter, minskat inflöde, tillfälligt 

nedstängda verksamheter på grund av pandemin, sjuklönebidrag samt på 

återsökningen till Socialstyrelsen för merkostnader på grund av Covid-19.  

Nämndens beslutsordning 

Malin Björkman, verksamhetschef, informerar nämnden om arbetet inom 

funktionshinderomsorgen.  

 

Nämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport t o m november 

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, Ekonomichef 
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§ 233 
Diarienr: IFN-2020/00267 

Ramjustering stöd till ideella föreningar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen  
 
att besluta om en teknisk ramjustering 2021 om totalt 1 278 240 kr från 

individ- och familjenämnden till fritidsnämnden avseende Umeå kommuns 

stöd till ideella föreningar. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 (Dnr: KS-2020/00098) om nya 

regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar som börjar gälla från 1 

januari 2021. Förändringarna innebär bland annat att fritidsnämnden från 

och med 2021 ansvarar för ett nytt verksamhetsstöd kallat ”Stöd till 

rättighetsfrågor”.  

 

Detta verksamhetsstöd innefattar bland annat stöd till 

funktionshindersföreningar samt ytterligare fyra föreningar som tidigare 

fått stöd som social förening av individ- och familjenämnden. Därför 

föreslås en ramjustering från individ- och familjenämnden till 

fritidsnämnden som motsvarar budgeten för stödet till 

funktionshindersföreningarna samt de fyra föreningar som tidigare fått 

stöd som social förening. Ramjusteringen är inklusive 2021 års 

indexuppräkning. 

Beslutsunderlag 

Se ärendebeskrivning   

Beredningsansvariga 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 234 

Diarienr: IFN-2020/00280 

Information om pågående översyn av 

visstidsanställningar inom 

funktionshinderomsorgen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till 

nämnden med en presentation av målen och planen för det fortsatta 

arbetet med den partsgemensamma översynen. 

Ärendebeskrivning 

Malin Björkman, verksamhetschef, och Klas Hjelm, personalstrateg, 

informerar om pågående översyn av visstidsanställningar inom 

funktionshinderomsorgen som görs tillsammans med biträdande 

verksamhetschefer och fackliga representanter. Arbetet har påbörjats och 

kommer att fortsätta under kommande år.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att förvaltningen uppdras återkomma till 

nämnden med en presentation av målen och planen för det fortsatta 

arbetet med den partsgemensamma översynen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens 

(S) yrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 

Malin Björkman 

Klas Hjelm 
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§ 235 
Diarienr: IFN-2020/00265 

Förlängning av överenskommelse mellan individ- 

och familjenämnden och Kvinno- och tjejjouren i 

Umeå 

Beslut 

Individ-och familjenämnden förlänger innevarande överenskommelse med 

Kvinno- och tjejjouren i Umeå till och med 2021-03-31. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade i september att ta fram en 

långsiktigt hållbar överenskommelse med Kvinno- och tjejjouren i form av 

en IOP. Med anledning av pågående pandemi är förvaltningens arbete 

försenat och därför förlängs innevarande överenskommelse tre månader i 

syfte att ge tid att ta fram en IOP i samverkan. 

Beslutsunderlag 

Tillfällig förlängning av nuvarande samverkansöverenskommelse 

Beredningsansvariga 

Anna Karlander, Enheten för stöd och utveckling 

Beslutet ska skickas till 
Anna Karlander 

Kvinno- och tjejjouren i Umeå   
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§ 236 
Diarienr: IFN-2020/00227 

Yttrande över remiss - Medborgarlöften 2021-2022 

Beslut 

Individ- och familjenämnden ställer sig positiva till förslaget om 

medborgarlöfte 2021–2022. Det borttagna medborgarlöftet om att bidra 

till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur 

man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer är fortfarande något 

som individ- och familjenämnden anser är viktigt. 

 

Reservationer 

Birgitta Nordvall (KD), Alice Nikmanesh (MP) och Andreas Sellstedt (V) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Medborgarlöftena syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete genom att polisen och kommunen bygger 

förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med 

lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har i samverkan med polisen 

arbetat fram medborgarlöftena.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Birgitta Nordvall (KD) -  

”Kristdemokraterna yrkar på att remissyttrandet kompletteras med 

nedanstående: 

1. Att medborgarlöftet: att verka för att öka medvetenheten hos våra 

medborgare gällande våld i nära relationer ska kompletteras med 

och hedersvåld efter ordet relationer. 

2. Att under rubriken ökad trygghet lägga till löftet: Polis och kommun 

ska genomföra minst en gemensam riktad aktivitet i syfte att 

minska risken för att äldre utsätts för brott samt för att öka den 

upplevda tryggheten.” 

 

Alice Nikmanesh (MP) - 
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”Miljöpartiet yrkar på följande: 

Umeå kommun och polisen lovar att verka för ökat trygghetsskapande 

framförallt i platser som utmärker sig i unga-enkäten, analyser från BRÅ 

och rättighetscentrums kartläggning.” 

 

Andreas Sellstedt (V) - 

”Vänsterpartiet yrkar att vi ändrar svaret till att ta ställning för att behålla 

det borttagna medborgarlöftet om att bidra till ökad kunskap hos 

medarbetare inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och 

motverka våld i nära relationer.” 

 

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

”Individ- och familjenämnden ställer sig positiva till förslaget om 

medborgarlöfte 2021–2022. Det borttagna medborgarlöftet om att bidra 

till ökad kunskap hos medarbetare inom respektive verksamhet om hur 

man kan upptäcka och motverka våld i nära relationer är fortfarande något 

som individ- och familjenämnden anser är viktigt.” 

Lundgren (S) yrkar avslag på Nordvalls (KD), Nikmaneshs (MP) och 

Sellstedts (V) yrkanden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordvalls (KD) yrkande 1 och finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nordvalls (KD) yrkande 2 och finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Nikmaneshs (MP) yrkande och 

finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande och finner att 

nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöfte 2021–2022 
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Powerpoint – förslag medborgarlöften UmeBrå styrgrupp 

Beredningsansvariga 

Camilla Nilsson, utredare 

 

Beslutet ska skickas till 

UmeBrå 
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§ 237 
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 till 

nämnden 23 juni 2021 med en ny uppföljning av arbetet utifrån strategin.  

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. 

Återkoppling gavs vid nämndens sammanträde 2020-06-24. Nämnden 

beslutade då att uppdra till förvaltningen att återkomma med en ny 

uppföljning av strategin i december 2020. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att nämnden uppdrar till förvaltningen att 

återkomma till nämnden 23 juni 2021 med en ny uppföljning av arbetet 

utifrån strategin. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen samt Lundgrens 

(S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av strategin 

Protokollsutdrag individ- och familjenämnden § 109  

Strategi för att minska andelen familjehem i privat regi 

Beredningsansvariga 

Åsa Marklund, enhetschef 
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Beslutet ska skickas till 
Åsa Marklund 

Ulrika Gustafsson 

 

  



Sida 21 av 33 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2020-12-16 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 238 
Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om digitala sekretesshandlingar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Emil Forsberg, digitaliseringschef, informerar om arbetet med att införa 

digitala sekretesshandlingar inom socialtjänsten. Nämnden får information 

om projektet Digiakt och nuläget samt planen för det fortsatta arbetet.  
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§ 239 
Diarienr: IFN-2020/00268 

Utbildningsplan för individ- och familjenämnden 

2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner utbildningsplanen för nämndens 

verksamheter för 2021. 

 

Reservation 

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

yrkande. 

Ärendebeskrivning 

I individ- och familjenämndens uppdragsplan 2020 framgår att en 

utbildningsplan ska ligga till grund för planeringen av kompetensutveckling 

i verksamheterna. Syftet är att ge ökade kunskaper, nya förhållningssätt, 

professionellt bemötande och en generellt ökad kunskap för att uppnå hög 

kvalitet i det stöd som ges och möta de behov som finns. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Linda Lotare (V) yrkar: 

Att i utbildningsplanen utöka antalet studietimmar på betald arbetstid från 

8 till 20 timmar per vecka vid studier till undersköterska eller likvärdigt. 

 

Andreas Lundgren (S) och Igor Jonsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Linda Lotares (V) yrkande mot tjänsteskrivelsens förslag 

till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag. 

 

Reservation 

Linda Lotare (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Sellstedt (V) yrkar att i utbildningsplanen utöka antalet 

studietimmar på betald arbetstid från 8 till 20 timmar per vecka vid studier 

till undersköterska eller likvärdigt. 

 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer bifall mot avslag på Sellstedts (V) yrkande och finner att 

nämnden avslår yrkandet. 

 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Nämnden har därmed beslutat att godkänna utbildningsplanen för 

nämndens verksamheter för år 2021. 

Beredningsansvariga 

Per Forsberg, utbildningssamordnare 

 

Beslutet ska skickas till 

Socialtjänstens personalenhet 
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§ 240 
Diarienr: IFN-2019/00252, IFN-2019/00249, IFN-2020/00007 

Uppföljning av nämndens digitaliseringsplan, 

kompetensförsörjningsplan och 

lokalförsörjningsplan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får en uppföljning av arbetet utifrån nämndens planer. 

 

Emil Forsberg, digitaliseringschef, informerar om arbete som pågår utifrån 

Digitaliseringsplan för vård och omsorg 2020-2024, exempelvis förstudie 

och upphandling av verksamhetssystem och planeringsverktyg. 

 

Per Forsberg, utbildningssamordnare, informerar om arbete som pågår 

utifrån Kompetensförsörjningsplan för vård och omsorg 2020-2022, 

exempelvis framtagande av en aktivitetsplan. Många aktiviteter har dock 

varit pausade under pandemin. 

 

Margareta Åström, planeringssekreterare, informerar om arbetet utifrån 

Lokalförsörjningsplan 2019-2021, exempelvis pågående lokalförbättringar 

och ombyggnationer. 
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§ 241 
Diarienr: IFN-2020/00086 

Uppföljning av nämndens beslut om stängda 

sammanträden 

Beslut 

Individ- och familjenämndens beslut om stängda sammanträden kvarstår 

tillsvidare. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar om en ny uppföljning av beslutet vid 

sammanträdet den 23 juni 2021. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämnden beslutade 2020-03-25 § 58 att nämndens 

sammanträden ska vara stängda för allmänheten tillsvidare. Nämnden 

beslutade att följa upp beslutet i augusti, vid augustisammanträdet 

beslutades om en ny uppföljning av beslutet på nämnden den 16 december 

2020. 

Beslutsunderlag 

Protokoll individ- och familjenämnden 2020-08-26 § 141 

Protokoll individ- och familjenämnden 2020-03-25 § 58 

Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsen   
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§ 242 
Diarienr: IFN-2020/00011 

Återkoppling från kurser och konferenser 

Beslut 

Individ- och familjenämnden finner att ingen har något att rapportera. 
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§ 243 
Diarienr: IFN-2020/00013 

Information om föreningen Frisk och fri 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Anna Åhlander och Julia Kärnestad informerar om föreningen Frisk och fri 

som fick priset ”Årets eldsjäl” 2020. Frisk och fri är en riksförening mot 

ätstörningar, föreningen har lokalavdelningar och Umeå är en av dessa. 

Åhlander och Kärnestad beskriver hur föreningen arbetar för en bättre vård 

och bedriver stödjande och förebyggande verksamhet.  
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§ 244 
Diarienr: IFN-2019/00048 

Val av representanter till öppna digitala samråd 

med minoriteter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att hänskjuta ärendet till 

nästkommande arbetsutskott samt att de ledamöter och ersättare som vill 

delta i samråden ska anmäla detta så snart som möjligt till 

nämndsekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns minoritetssamordnare bjuder in till öppna digitala samråd 

med samer, sverigefinnar och tornedalingar våren 2021.  

- Samer 26 januari kl 18.00-19.30  

- Sverigefinnar 8 februari kl 18.00-19.30  

- Tornedalingar 15 februari kl 18.00-19.30 

Nämnden förslås utse representanter som kan delta i samråden. 
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§ 245 
Diarienr: IFN-2020/00013 

Övrig fråga 
Gunnel Lagerkvist (C) informerar om Umeå stadsmission. 
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§ 246 
Diarienr: IFN-2020/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom 

förvaltningen. Nämnden får bland annat information om placeringar på 

HVB-hem och om smittspridningen inom nämndens verksamheter. 
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§ 247 

Mentimeter 
Nämnder genomför en mentimeterundersökning. 
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§ 248 
Diarienr: IFN-2020/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

december 

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 2020-12-02 

§ 126 Uppdrag att se över modell för företräden vid IFO-utskottet (dnr IFN-

2020/00210) 

§ 127 Utmärkelsen Årets eldsjäl (dnr IFN-2020/00013) 

§ 129 Inför nämnden 16 december (dnr IFN-2020/00013) 

 

Socialdirektören 

Beslut om vidaredelegationer 2020-12-03 (dnr IFN-2020/00004-8) 

Ordförande 

Beslut om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2020-11-26 (dnr 

IFN-2020/00030-8) 

Beslut om tilläggsanslag till IOGT-NTO medmänniska Bakfickan 2020-12-03 

(dnr IFN-2020/00030-9) samt ansökan (dnr IFN-2020/00273-1) 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-11-01 t o m 2020-11-30 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2020-11-18. 
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Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 

kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020 

(dnr IFN-2020/00113-5) 

 

Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja 

verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 

covid-19 - Beslut med bifall från Socialstyrelsen 2020-11-27 (dnr IFN-

2020/00161-8) 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-17 § 201 Godkännande av 

rapporten Umeås stadsdelar - så står det till! Sociala stadsrumsanalyser och 

stadsdelsbeskrivningar som underlag till gestaltning av livsmiljöer för 

välbefinnande, tillit och trygghet. (dnr IFN-2020/00272-1 och -2) 

 

Sekretessärenden 

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

2020/00232-3) 

 

Dom från Förvaltningsrätten i Umeå gällande särskild avgift 2020-11-19 

(dnr IFN-2019/00213-7) 
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