
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-01-27 

 

Individ- och familjenämnden 

Tid: Onsdagen den 27 januari 2021, kl. 08:30-16:05 

Plats: KS mötesrum och digitalt möte 

Beslutande: Andreas Lundgren (S), ordförande 
Björn Kjellsson (L), vice ordförande 
Hans-Åke Rönnlund (S), tjg. ers. för Marikk Henriksson (S), 1-
17, 19, via länk 
Gisela Lindmark Eriksson (S), tjg. ers. för Marikk Henriksson 
(S) § 18, via länk 
Leif Berglund (S), via länk 
Mehrana Bassami (S), via länk §§ 1-11, 13-16 
Johan Lindbom (S), tjg. ers. för Mehrana Bassami (S) §§ 12, 
17-19, via länk 
Igor Jonsson (M), via länk 
Andreas Sellstedt (V) §§ 9-12, 17, 19, via länk 
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Andreas Sellstedt (V) §§ 1-8, 13-
16, 18, via länk 
Linda Lotare (V) §§ 1-11, 13-19, via länk 
Ahmed Hersi (V), tjg. ers. för Linda Lotare (V) § 12, via länk 
Gunnel Lagerkvist (C), via länk 
Alice Nikmanesh (MP) §§ 1-17, 19, via länk 
Rita Poromaa (S), tjg. ers. för Alice Nikmanesh (MP) § 18, via 
länk 
Birgitta Nordvall (KD), via länk 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Björn Kjellsson, tisdag 2 februari 2021, kl. 11:30 
  

 

Sekreterare:        §§ 1-19 

 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: 2021-01-27 

 

Anslaget har satts upp: 2021-02-03 

 

Anslaget tas ner: 2021-02-25 

Förvaringsplats: Stadshuset, Skolgatan 31 A 

 

Underskrift:   
 Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Johan Lindbom (S) §§ 1-11, 13-16, via länk 

Gisela Lindmark Eriksson (S) §§ 1-17, 19, via länk 

Rita Poromaa (S) §§ 1-17, 19, via länk 

Greger Knutsson (M), via länk 

Alireza Mosahafi (M) §§ 1-17, 19, via länk 

Ahmed Hersi (V) §§ 9-11, 17, 19, via länk 

Hanna Lundin-Jernberg (L), via länk 

 

Tjänstepersoner 

Karolina Lundqvist, socialdirektör §§ 1-18 

Ulrika Gustafsson, chef processtöd och 

kommunikation/ledningskoordinator 

Maria Hedin, kommunikatör §§ 1-18 

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef §§ 1-11, 13-16 

Monica Wahlström, verksamhetschef §§ 1-9, 13-16 

Malin Björkman, verksamhetschef §§ 1-17 

Anna Karlander, chef enheten för stöd och utveckling §§ 1-8 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef §§ 1-3 

Mona Kårebrand Åberg, personalchef §§ 1-3 

Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 1-8 

Rose-Marie Lång Bäckström, vik. nämndsekreterare 

Nils Enwald, kanslichef § 9 

Mona Morin, kompetensförsörjningsstrateg § 10-11 

Emil Forsberg, digitaliseringschef § 11 

Margareta Åström, planeringssekreterare § 11 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent § 12 
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§ 1 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Individ- och familjenämnden godkänner förslaget till dagordning med ett 

tillägg: 

- ”Information i individärende” läggs till som nytt ärende 22. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. 
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§ 2 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Linda Lotare (V) anmäler jäv i ärende 12 ”Föreningsstöd till sociala 

föreningar 2021”. 

 

Hans-Åke Rönnlund (S) anmäler jäv i ärende 25 ”Särskilt förordnad 

vårdnadshavare”. 

Ärendebeskrivning 

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

vid nämndens behandling av ärendet. 
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§ 3 
Diarienr: IFN-2020/00002 

Individ- och familjenämndens årsbokslut 2020 

Beslut 

Individ- och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

nämndens årsbokslut för 2020 och internkontrollrapport för 2020 och 

bedömer i och med det att den interna kontrollen och styrningen är 

tillräcklig. 

 

Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att del av ej 

förbrukade investeringsanslag, enligt bilaga, för 2020 med 13,7 mnkr 

överförs till 2021. 

 

Individ- och familjenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att 

nämndens positiva budgetavvikelse på 7,4 mnkr överförs till det fiktiva 

egna kapitalet. 

Ärendebeskrivning 

Individ- och familjenämndens årsbokslut beskriver verksamhetens 

genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse av  

kommunfullmäktiges övergripande mål och uppdrag till nämnden, 

aktiviteter kopplade till nämndens uppdragsplan och en ekonomisk 

redovisning för helåret 2020. Utöver detta följs även nämndens 

internkontrollplan upp.  

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen och bifall till några 

redaktionella ändringar som förvaltningen och nämnden framför vid 

sammanträdet. 

 

Propositionsordning 

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

Årsbokslut 2020 

Ekonomirapport t o m december 2020 

Internkontrollrapport 2020 

Förslag till ombudgetering av investeringsanslag 

Beredningsansvariga 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Madelaine Salomonsson, ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 4 
Diarienr: IFN-2020/00263 

Överenskommelse mellan individ- och 

familjenämnden och Hjälteföreningen 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att teckna en överenskommelse med 

Hjälteföreningen i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att utifrån nyckeltal 

följa upp resultatet av överenskommelsen när den löper ut. Uppföljningen 

ska ske före en eventuell ny överenskommelse tas fram. 

Ärendebeskrivning 

Hjälteföreningen är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda 

aktiviteter för friskvård. Målgruppen för Hjälteträningen innefattar 

personer inom individ- och familjenämndens funktionshinderomsorg. 

Individ- och familjenämndens uppdragsplan är vägledande för samarbetet 

där möjlighet till självständighet och sysselsättning står i fokus. I ett led att 

stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv ingår att ta hand 

om sin hälsa och kunna delta i aktiviteter. Genom samverkan med 

Hjälteföreningen vill vi erbjuda den enskilde inom 

funktionshinderomsorgen alternativ till träning och umgänge. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Björn Kjellsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 

yrkar om ett tillägg: 

- att förvaltningen utifrån nyckeltal ska följa upp resultatet av 

överenskommelsen när den löper ut. Uppföljningen ska ske före en 

eventuell ny överenskommelse tas fram. 
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Andreas Lundgren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till 

Kjellssons (L) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller Kjellssons (L) m.fl. yrkande. 

Beslutsunderlag 

Förslag till överenskommelse 

Bilaga 1 Hjälteföreningens stadgar 2018-08-27 

Bilaga 2 Överenskommelse - Hjälteföreningen (2019) 

Bilaga 3 Protokollsutdrag Individ- och familjenämnden § 22 (2019-02-20) 

Beredningsansvariga 

Malin Björkman, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Malin Björkman 

Föreningsbyrån 

Hjälteföreningen 
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§ 5 
Diarienr: IFN-2020/00026 

Statistikrapport ej verkställda beslut SoL 2020-09-30 

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 2020-09-30 
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Beredningsansvariga 

Lina Rolén Nordin, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Revisionen 
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§ 6 
Diarienr: IFN-2020/00027 

Statistikrapport ej verkställda beslut LSS 2020-09-30 

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 2020-09-30 

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  

Revisionen 
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§ 7 
Diarienr: IFN-2020/00146 

Yttrande över revisionsrapport - Efterlevnad av 

Dataskyddsförordningen GDPR 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig till Ernst & Young i enlighet med 

yttrande 2020-11-30. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att en dialog om behov och 

förbättringsområden gällande dataskyddsarbetet ska läggas till 

dagordningen för arbetsutskott och nämnd i mars. 

Ärendebeskrivning 

Ernst & Young har på uppdrag av Umeå kommuns förtroendevalda 

revisorer genomfört en granskning av kommunens hantering av 

personuppgifter och efterlevnad av dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet 

med granskningen är att ge en övergripande förståelse av huruvida Umeå 

kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen 

och hur man uppfyller de krav som förordningen stipulerar.  

 

Individ- och familjenämnden har som en av fyra nämnder varit del i 

granskningen. Nämnden anser att rapporten lyfter fram nödvändiga 

förbättringsområden och ställer sig bakom de rekommendationer som 

granskningen lämnat.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

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

yrkar om ett tillägg: 

- att individ- och familjenämnden lägger till en dialog om behov och 

förbättringsområden gällande dataskyddsarbetet, till arbetsutskott 

och nämnd i mars. 
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Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller Lundgrens (S) yrkanden. 

Beslutsunderlag 

Yttrande 2020-11-30 

Revisionsrapport - Efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR 

Beredningsansvariga 

Kerstin Bergsten, personuppgiftskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Ernst & Young 
Anna Karlander 
Kerstin Bergsten 
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§ 8 

Diarienr: IFN-2020/00178 

Revidering av tillämpningsanvisningar för avgifter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fastställa de reviderade 

tillämpningsanvisningarna i enlighet med dokumentet ”Avgifter inom stöd 

och omsorg - Tillämpningsanvisningar för avgifter inom hemtjänst, särskilt 

boende samt dagverksamhet (SOL) för personer under 65 år.” 

Ärendebeskrivning 

Individ-och familjenämnden beslutade 2019-10-23 om ”Avgifter inom stöd 

och omsorg - Tillämpningsanvisningar för avgifter inom hemtjänst, särskilt 

boende samt dagverksamhet (SOL) för personer under 65 år”. 

Anvisningarna beskriver hur avgiftsuttag ska hanteras vid insatser enligt 

socialtjänstlagen.   

 

En revidering av tillämpningsanvisningarna har gjorts under hösten. 

Revideringarna består av redaktionella ändringar samt mindre 

kompletteringar och förtydliganden.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att bifalla tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Avgifter inom stöd och omsorg - Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 

hemtjänst, särskilt boende samt dagverksamhet (SOL) för personer under 

65 år  

Beredningsansvariga 

Ulla Andersson, planeringssekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Viviann Dannelöv Nilsson 

Camilla Thunell 
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§ 9 
Diarienr: IFN-2020/00055 

Yttrande över motion 1/2020 - Säkerställ LOV i 

Umeå - även i praktiken! 

Beslut 

Individ- och familjenämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-01-04 

och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservationer 

Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta 

Nordvall (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har i en 

motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige beslutar 

att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som 

den kommunala hemtjänsten samt att ge i uppdrag till äldrenämnden och 

individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna så att de 

privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma 

ersättning och kan konkurrera på lika villkor. Förvaltningen föreslår att 

nämnden yttrar sig i enlighet med yttrande 2021-01-04. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) och Andreas Sellstedt (V) yrkar bifall till 

tjänsteskrivelsen och avslag på motionen. 

 

Igor Jonsson (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m. fl. yrkande mot Jonssons (M) yrkande 

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

Igor Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V) och Alice Nikmanesh (MP) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och avslag på motionen. 

 

Björn Kjellsson (L), Igor Jonsson (M), Gunnel Lagerkvist (C) och Birgitta 

Nordvall (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Lundgrens (S) m.fl. yrkande mot Kjellssons (L) m.fl. 

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

Beslutsunderlag 

Yttrande 2021-01-04 

Motion 1/2020 

Beredningsansvariga 

Nils Enwald, kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 10 
Diarienr: IFN-2020/00297 

Yrkesresan - kompetensutveckling för 

socialtjänstens medarbetare 

Beslut 

Individ- och familjenämnden ansluter sig till Yrkesresan enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Yrkesresan är ett kompetensutvecklingskoncept framtaget av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) som syftar till att ge kvalitet i varje möte 

mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Målet är att kommuner 

ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att kvalitetssäkrat utveckla 

socialtjänsten. 

 

Erbjudandet skickades till socialchefer eller motsvarande i alla kommuner 

den 27 november 2020. Sista svarsdag är den 15 februari 2021. 

Maxpriset för den nationella avgiften är 2,28 kronor per invånare och år. 

Om alla kommuner ansluter sig blir avgiften lägre och blir istället 1,33 

kronor per invånare och år. 

 

Enligt SKRs uträkningar blir då den nationella maxkostnaden för Umeå 

Kommun 294 143kr/år under sju år, och den lägsta kostnaden (om alla 

kommuner ansluter sig) blir 171 643 kr/år. Den nationella kostnaden för 

Yrkesresan delas och fördelas lika på Umeå Kommuns två förvaltningar 

inom socialtjänsten. Maxkostnad per förvaltning och år blir då ca 147 071 

kr/år. Om alla kommuner ansluter sig blir kostnaden ca 85 821 kr/år. 

Utöver den nationella avgiften tillkommer det en regional avgift för RSS 

(projektledning, kursdagar m.m.) Varje regional samverkans- och 

stödstruktur (RSS) ansvarar för att ta fram en finansieringsmodell för 

Yrkesresan utifrån regionala förutsättningar. SKR kommer att fakturera 

kommunerna redan under 2021. 

 

Eftersom utbildningsbudgeten är lagd för 2021 så finns inte den kostnaden 

specificerad, men eftersom det är en rambudget och att pandemin ser ut 

att fortsätta finns det utrymme att finansiera detta. I utbildningsbudgeten 
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för 2022 kommer Yrkesresan att specificeras. Yrkesresan är ett 

kvalitetssäkrat nationellt kompetensutvecklingsprogram för socialtjänsten. 

För att kunna hålla samma standard och kvalitet inom socialtjänsten som 

resten av landets kommuner är det viktigt att Umeå kommun ansluter sig 

till Yrkesresan. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) och Igor Jonson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Propositionsordning 

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

 

Särskilda uttalanden 

Andreas Sellstedt (V) avstår från att delta i beslutet. 

Nämndens beslutsordning 

Yrkanden  

Andreas Lundgren (S), Andreas Sellstedt (V), Igor Jonsson (M), Gunnel 

Lagerkvist (C) och Birgitta Nordvall (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Yrkesresan 

Beredningsansvariga 

Mona Morin, kompetensförsörjningsstrateg 

 

Beslutet ska skickas till 

Mona Kårebrand Åberg 
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§ 11 
Diarienr: IFN-2021/00007 

Information om planerade aktiviteter under 2021 

utifrån nämndens lokalförsörjningsplan, 

digitaliseringsplan och kompetensförsörjningsplan 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information om planerade aktiviteter under 2021 utifrån nämndens planer. 

 

Margareta Åström, planeringssekreterare, informerar om pågående och 

planerade aktiviteter för 2021 utifrån Lokalförsörjningsplan 2019-2021, 

exempelvis pågående byggnationer och renoveringar. 

 

Emil Forsberg, digitaliseringschef, informerar om pågående och planerade 

aktiviteter för 2021 utifrån Digitaliseringsplan för vård och omsorg 2020-

2024, exempelvis förstudie och upphandling av verksamhetssystem och 

planeringsverktyg. 

 

Mona Morin, kompetensförsörjningsstrateg, informerar om pågående och 

planerade aktiviteter för 2021 utifrån Kompetensförsörjningsplan för vård 

och omsorg 2020-2022, exempelvis arbete med praktikplatser, 

befattningsbeskrivningar och kompetensutveckling. 
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§ 12 
Diarienr: IFN-2021/00005 

Föreningsstöd till sociala föreningar 2021 

Beslut 

Individ- och familjenämnden beslutar att fördela bidrag till sociala 

föreningar 2021 enligt nedan:  

- Adoptionscentrum Västerbotten    5000 kr  

- Frivilligcentralen Umeå     50 000 kr  

- Föräldraföreningen mot narkotika    30 000 kr   

- IOGT medmänniska      260 000 kr  

- KRIS Umeå       125 000 kr   

- Kvinnohusföreningen     10 000 kr   

- LP-Verksamheten      145 000 kr   

- Makalösa föräldrar      10 000 kr  

- SOFT        15 000 kr   

- Spelberoendegruppen i Umeå    160 000 kr  

- Svensk socialpolitisk förening    10 000 kr   

- Umeå frivilliga samhällsarbetare    177 000 kr  

- Umeå godeman och förvaltarförening   20 000 kr  

 

Individ- och familjenämnden reserverar ett belopp på sammantaget 3 

509 453 kr till Umeå Stadsmission och Kvinnojouren för fördelning inom ny 

IOP som är under arbete för 2021.  

 

Individ- och familjenämnden beslutar att översynen av samarbete med 

Bakfickan ska vara klar och presenteras till nämnden med förslag till beslut 

under första halvåret 2021. Och att den översynen också ska innehålla en 

årlig uppräkning för lönekostnader. 

 

Individ- och familjenämnden beslutar att förvaltningen och Föreningsbyrån 

inför översyn av samarbete med Bakfickan och Umeå stadsmission söker 

utveckla ett gemensamt arbete som gör att människor i utsatta situationer 

kan motiveras till tandvård och snabbt få hjälp. Samt att övriga sociala 

föreningar erbjuds ansluta till en sådan överenskommelse. 
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Jäv 

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

Ärendebeskrivning 

Totalt har 15 föreningar, Stadsmissionen och Kvinnojouren inkluderat, 

ansökt om föreningsbidrag. De utgör ett komplement till socialtjänstens 

egna verksamheter. Den totala budgeten att fördela för 2021 är: 4 354 554 

kr. 

 

Kvinnojouren och Stadsmissionen har tidigare haft överenskommelser med 

Umeå kommun om en årlig indexuppräkning på 2 % av deras 

verksamhetsstöd. Dessa överenskommelser utgår 2021 och arbete pågår 

kring ny IOP. Från budgeten föreslås att individ- och familjenämnden 

reserverar föreningarnas stöd med 2 % indexuppräkning tills IOP är 

framarbetad.   

 

Fritidsförvaltningen har reviderat sina bidragsregler inför 2021. Detta har 

inneburit förflyttningar av några av de tidigare föreningarna som sökt detta 

verksamhetsstöd från individ- och familjenämnden till fritidsnämnden. De 

föreningar som förflyttats verkar för personer med funktionsnedsättningar 

eller rättighetsfrågor kopplade till sexualitet och ålder. En förening som 

ansökt tidigare år, Umeå lokala familjehemsförening, har pausat sin 

verksamhet och ansöker inte om verksamhetsstöd från individ- och 

familjenämnden 2021.  

 

Indexuppräkning av bidrag till Kvinnojouren i Umeå samt Umeå 

Stadsmission har enligt överenskommelse räknats upp 2 % varje år. Den 

totala bidragsbudgeten för de sociala föreningarna räknas upp med 1 % 

varje år. Detta gör att budgeten som finns kvar att fördela till övriga sociala 

föreningar varje år minskat. Behåller de föreningar som ansökt om 

verksamhetsstöd likvärdigt verksamhetsstöd som tidigare år går budgeten 

2021 minus 38 899 kr. För att hålla budgetramen är ett alternativ att 

samtliga föreningars budget minskar med ca 0,8 procent av sin budget från 

tidigare års fördelning (se bilaga 1, förslag b).  

  

2020 har varit ett speciellt år på grund av rådande pandemi. Det skiljer sig 

åt hur föreningar har kunnat anpassa sina aktiviteter. Det finns föreningar 
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som under 2020 förlorat intäkter samtidigt som behovet hos de 

målgrupper de verkar för ökat. Det finns även andra omständigheter som 

motiverar en höjning av verksamhetsstödet hos några föreningar, så som 

hyreshöjningar, ökade kostnader över tid med bestående verksamhetsstöd, 

samt markant ökat medlemsantal eller verksamhet (se bilaga 1 och 2). Det 

huvudsakliga förslaget är därför att föreningsbidraget fördelas med 

minusbudget och slutar på en fördelning på minus 171 899 kr med höjning i 

verksamhetsstödet till vissa av föreningarna.  

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar  

1. Bifall till tjänsteskrivelsen. 

2. Att översynen av samarbete med Bakfickan ska vara klar och 

presenteras till nämnden med förslag till beslut under första 

halvåret 2021. Och att den översynen också ska innehålla en årlig 

uppräkning för lönekostnader. 

3. Att förvaltningen och Föreningsbyrån inför översyn av samarbete 

med Bakfickan och Umeå stadsmission söker utveckla ett 

gemensamt arbete som gör att människor i utsatta situationer kan 

motiveras till tandvård och snabbt få hjälp. Samt att övriga sociala 

föreningar erbjuds ansluta till en sådan överenskommelse. 

 

Igor Jonsson (M) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkanden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) m.fl. yrkanden. 

Nämndens beslutsordning 

Förvaltningen framför behov av korrigering då rätt belopp till 

Föräldraföreningen mot narkotika är 30 000 kr som det står i bilaga 1 och 

inte 35 000 kr som det står i tjänsteskrivelsen och i arbetsutskottets 

protokoll.  

 

Yrkanden 

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

korrigeringen ovan. 
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Igor Jonsson (M) och Gunnel Lagerkvist (C) yrkar bifall till Lundgrens (S) 

yrkande. 

 

Propositionsordning 

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

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 förslag till fördelning 2021 

Bilaga 2 beskrivning av verksamheter och kommentarer kring året 2020 

Bilaga 3 Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 

Beredningsansvariga 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån  
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§ 13 

Diarienr: IFN-2019/00048 

Val av representanter till öppna digitala samråd 

med nationella minoriteter 

Beslut 

Individ- och familjenämnden utser Alice Nikmanesh (MP) och Ahmed Hersi 

V) till representanter i öppet samråd med samer 26 januari 2021. 

 

Individ- och familjenämnden utser Igor Jonsson (M) och Andreas Sellstedt 

(V) till representanter i öppet samråd med sverigefinnar 8 februari 2021. 

 

Individ- och familjenämnden utser Gisela Lindmark Eriksson (S) till 

representant i öppet samråd med tornedalingar 15 februari 2020. 

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. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Arbetsutskottet enas om att föreslå nämnden att utse 

- Alice Nikmanesh (MP) och Ahmed Hersi (V) till representanter i 

öppet samråd med samer 26 januari 2021. 

- Igor Jonsson (M) och Andreas Sellstedt (V) till representanter i 

öppet samråd med sverigefinnar 8 februari 2021. 

- Gisela Lindmark Eriksson (S) till representant i öppet samråd med 

tornedalingar 15 februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan öppna samråd 
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Beslutet ska skickas till 
Individ- och familjenämndens ledamöter och ersättare 

   
 

 

 

  



Sida 28 av 34 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Individ- och familjenämnden 2021-01-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 14 
Diarienr: IFN-2021/00050 

Nämndens arbete kring våld i nära relationer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att säkerställa att 

svar lämnas in på Socialstyrelsens enkät över öppna jämförelser för våld i 

nära relationer och redovisa sina svar på ställda frågor till nämnden under 

första halvåret 2021. Redovisning ska innehålla ett skriftligt underlag med 

förklaring till de svar som lämnas samt svara på om det finns brister i 

socialtjänstens rutiner och arbetssätt som föranleder åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet tas upp på initiativ av individ- och familjenämndens ordförande. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att säkerställa 

att svar lämnas in på Socialstyrelsens enkät över öppna jämförelser för våld 

i nära relationer och redovisa sina svar på ställda frågor till nämnden under 

första halvåret 2021. Redovisning ska innehålla ett skriftligt underlag med 

förklaring till de svar som lämnas samt svara på om det finns brister i 

socialtjänstens rutiner och arbetssätt som föranleder åtgärder. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 

Ulrika Gustafsson 

Monica Wahlström 

Viviann Dannelöv Nilsson 

Anna Karlander 
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§ 15 
Diarienr: IFN-2021/00051 

Skyddsombud 

Beslut 

Individ- och familjenämnden uppdrar till förvaltningen att i samverkan med 

facklig part säkerställa att Individ- och familjenämndens verksamheter har 

utbildade skyddsombud i hela verksamheten och en fungerande 

skyddsorganisation. I uppdraget ingår att se över vad nämnden kan göra i 

egen verksamhet för att hindra den stora omsättningen på skyddsombud. 

Uppdraget ska återredovisas till nämnd i september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet tas upp på initiativ av individ- och familjenämndens ordförande. 

Arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Andreas Lundgren (S) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att i samverkan 

med facklig part säkerställa att Individ- och familjenämndens verksamheter 

har utbildade skyddsombud i hela verksamheten och en fungerande 

skyddsorganisation. I uppdraget ingår att se över vad nämnden kan göra i 

egen verksamhet för att hindra den stora omsättningen på skyddsombud. 

Uppdraget ska återredovisas till nämnd i september 2021. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Lundgrens (S) yrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 

Ulrika Gustafsson 

Mona Kårebrand Åberg 
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§ 16 
Diarienr: IFN-2021/00013 

Nämndens arbetsformer 

Beslut 

Individ- och familjenämnden fortsätter som tidigare gällande deltagande 

på distans och deltagande via länk tillåts även under sekretessärenden. 

Sekretesshandlingar skickas även fortsättningsvis till nämndens ledamöter 

och ersättare med rekommenderad post. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Lundgren (S) informerar nämnden om diskussionen på 

arbetsutskottet den 13 januari. Arbetsutskottet enades om att nämnden 

bör fortsätta som tidigare gällande deltagande på distans samt att 

sekretesshandlingar även fortsättningsvis ska skickas till nämnden med 

rekommenderad post. 
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§ 17 
Diarienr: IFN-2021/00013 

Socialdirektören informerar 

Beslut 

Individ- och familjenämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Karolina Lundqvist, socialdirektör, informerar om aktuella frågor inom 

förvaltningen såsom aktuellt smittspridningsläge av coronaviruset. 
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§ 18 

Mentimeter 
Nämnden genomför en mentimeterundersökning. 
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§ 19 
Diarienr: IFN-2021/00012 

Anmälan av delegerade beslut/anmälningsärenden 

januari 

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 

 

Övriga beslut 

Delegerade beslut för 2020-12-01 t o m 2020-12-31 inom lagområdena SoL, 

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

beslut 2020-11-18. 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett tillsynsärende 2020-12-

16 (dnr IFN-2020/00292-1) 

 

Personliga ombud i Umeåregionen 2020 - Redovisning 2020 till 

Länsstyrelsen Västerbotten 2021-01-14 (dnr IFN-2020/00015-5) 

 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-12-08 § 210 Förslag på 

investeringsramar 2022-2025 (dnr IFN-2020/00001-21) 

 

Sekretessärenden 

Information från Patientnämnden - Uppföljning av Covid-19 – ärenden 

(IFN-2020/00298-1) 
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Beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ett lex Sarah-ärende (dnr 

IFN-2020/00259-4) 

 

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

2020/00123-10) 

 

Beslut från Justitieombudsmannen 2020-12-08 i klagomålsärende (dnr IFN-

2020/00277-1) 

 

Dom från Förvaltningsrätten i Umeå 2020-12-18 gällande särskilt avgift (dnr 

IFN-2019/00232-7) 
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