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Individ- och familjenämnden
Tid:

Onsdagen den 24 februari 2021 kl. 08:30-13:40

Plats:

KS mötesrum och digitalt möte

Beslutande:

Övriga deltagare:

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
Alice Nikmanesh (MP), via länk
Birgitta Nordvall (KD), via länk
Se sidan två

Utses att justera:

Björn Kjellsson (L), onsdag den 24/2 kl. 16:00

Sekreterare:

§ 39
Emil Fridolfsdahl

Ordförande:
Andreas Lundgren (S)
Justerare:
Björn Kjellsson (L)

BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:
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Skolgatan 31 A, Stadshuset

Underskrift:
Emil Fridolfsdahl
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Hans-Åke Rönnlund (S), via länk
Johan Lindbom (S), via länk
Gisela Lindmark Eriksson (S), via länk
Rita Poromaa (S), via länk
Alireza Mosahafi (M), via länk
Ahmed Hersi (V), via länk
Hanna Lundin-Jernberg (L)

Tjänstepersoner
Karolina Lundqvist, socialdirektör
Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator
Emil Fridolfsdahl, nämndsekreterare
Maria Hedin, kommunikatör
Monica Wahlström, verksamhetschef individ- och familjeomsorg
Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning
Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 39
Diarienr: IFN-2021/00066

Ansökan om medel ur Utvecklingsanslag för social
hållbarhet
Beslut
Individ- och familjenämnden ansöker om medel ur utvecklingsanslaget för
social hållbarhet i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Individ- och familjenämnden beslutar att:
- ansökan kompletteras med en hemställan om att projektet får
fortsätta även under nästa år för att utvärderas i slutet av 2022
- Att stryka "med utländskt påbrå" på sida 3 i dokumentet ”Ansökan
utvecklingsanslag social hållbarhet”.
- Att under rubriken " Uppföljning, utvärdering och
erfarenhetsåterföring" på sida 7 i dokumentet ”Ansökan
utvecklingsanslag social hållbarhet” inkludera vårdnadshavare i
utvärderingsprocessen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom
kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för
Social hållbarhet. För 2021 uppgår utvecklingsanslaget till 6 mnkr.
Utvecklingsinitiativ och projekt som finansieras av utvecklingsanslaget för
Social hållbarhet ska bidra till att Umeå fortsätter att växa tryggt och
säkert.
Inför beslut om att bevilja eller avslå ansökan om medel ur
utvecklingsanslaget kommer följande kriterier att beaktas. Högre prioritet
får projekt som:
• har en proaktiv ansats och gynnar barn, ungdomar och deras
föräldrar.
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avser att motverka framväxten av utsatta områden, barnfattigdom,
segregation och kriminalitet.
nyttjar, testar, utvecklar evidensbaserad praktik/kunskapsbaserade
arbetssätt
bidrar till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö
bedrivs i samarbete mellan kommunens förvaltningar, Regionen,
myndigheter, näringsliv och föreningsliv/civilsamhälle.
medfinansieras av ansvarig nämnd

Utifrån ovanstående föreslås individ-och familjenämnden att tillsammans
med för-och grundskolenämnden samt gymnasienämnden ansöka om
2 863 000 SEK för 2021 ur utvecklingsanslaget för social hållbarhet, för
satsningen Operativt förebyggande team skola/socialtjänst samt, införande
av insatsen SIG (Social insatsgrupp) - socialtjänst, gymnasieskola och polis i
samverkan i enlighet med bifogade ansökningshandlingar.

Beslutsunderlag
Ansökan utvecklingsanslag social hållbarhet
Sammanställning behov för Umeå växer tryggt och säkert, maj 2020

Beredningsansvariga
Monica Wahlström, Verksamhetschef IFO
Anna Cederlund, biträdande verksamhetschef IFO
Beslutet ska skickas till
Monica Wahlström, verksamhetschef IFO
Anna Cederlund, biträdande verksamhetschef IFO
Anna Persson, skolstrateg
Fredrik Strandgren, skolstrateg

Nämndens beslutsordning
Yrkanden
Andreas Lundgren (S), yrkar att ansökan kompletteras med ett medskick
om att projektet får fortsätta även under 2022
Vänsterpartiet yrkar:
1. Att stryka "med utländskt påbrå" på sida 3 i dokumentet ”Ansökan
utvecklingsanslag social hållbarhet”.
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2. Att under rubriken " Uppföljning, utvärdering och
erfarenhetsåterföring" på sida 7 i dokumentet ”Ansökan
utvecklingsanslag social hållbarhet” inkludera vårdnadshavare i
utvärderingsprocessen.
Andreas Lundgren (S), yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden
Vänsterpartiet yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande.
Alice Nikmanesh (MP) yrkar bifall till Lundgrens (S) yrkande och
Vänsterpartiets yrkanden.
Björn Kjellsson (L), yrkar avslag till Vänsterpartiets första yrkande och bifall
till Vänsterpartiets andra yrkande
Propositionsordning
Ordförande ställer bifall mot avslag för Lundgrens (S) yrkande
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet
Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets första yrkande
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet
Ordförande ställer bifall mot avslag för Vänsterpartiets andra yrkande
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag till
beslut med tillägg av Lundgrens (S) yrkande och Vänsterpartiets yrkande.
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